Kuchnia
z Klimatem
kwiecień – maj – czerwiec
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Droga Czytelniczko/Drogi Czytelniku,
oddajemy w Twoje ręce publikację, przy której współpracowało kilkanaście
osób ze Śląskiego Ruchu Klimatycznego. Z radością poświęciliśmy czas
i energię, żeby opracować ten zestaw informacji, wskazówek oraz jadłospisów, ponieważ przekonaliśmy się, że najszybsza i najprostsza zmiana
w kierunku zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych dokonuje się na talerzu każdej i każdego z nas.

To od naszych codziennych wyborów zakupowych i żywieniowych zależy los planety oraz przyszłość gatunku ludzkiego – w tym stwierdzeniu nie ma żadnej przesady! Naukowcy alarmują, że liczba ludzi na Ziemi
zbliża się do 8 mld i stanowi 30% masy kręgowców lądowych, a liczba
zwierząt lądowych rocznie zabijanych na mięso to ponad 70 mld, które
razem z innymi hodowlanymi i udomowionymi zwierzętami stanowią 67%
masy kręgowców lądowych. Tak więc nasuwają się oczywiste wnioski:
• liczba dzikich zwierząt i ich masa gwałtownie spadają (dzisiaj przypada
na nie tylko 3% masy kręgowców lądowych!), a ludzi i zwierząt hodowlanych/udomowionych gwałtownie rosną,
• zdecydowana większość ludzi na świecie nie jada mięsa czy nabiału 3 x
dziennie przez 7 dni w tygodniu – gdyby każdy chciał jeść jak przeciętny
Amerykanin ponad 100 kg mięsa rocznie, potrzebowalibyśmy kolejnych
2–4 planet do uprawy pasz i hodowli zwierząt, a przecież mamy tylko jedną
Ziemię,
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• ponad 70 mld zwierząt „upchniętych” w przemysłowych hodowlach to
coraz głośniej tykająca bomba z opóźnionym zapłonem: są karmione wysokobiałkowymi paszami uprawianymi w miejscach wycinanych lasów; są
pojone czystą, słodką wodą, której na Ziemi mamy zaledwie 0,77%; są
faszerowane antybiotykami przyczyniającymi się do wzrostu antybiotykooporności u bakterii i wreszcie wydalają gigantyczne ilości odchodów,
które zanieczyszczają wodę, glebę i powietrze,
• przemysłowe warunki jak najtańszej „produkcji” mięsa i nabiału powodują niewyobrażalne cierpienie miliardów żywych istot – w tym ludzi w krajach globalnego Południa – czego zdecydowana większość konsumentów
nie chce widzieć i co wypiera ze swojej świadomości...

(źródła:
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/3300/obrazek-dnia-masa-kregowcow-ladowych
https://ziemianarozdrozu.pl/artykul/2113/ile-mamy-wody-na-ziemi)
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Tymczasem naukowcy z całego świata wskazują, że dieta
roślinna, sezonowa i lokalna, oparta na nieprzetworzonych produktach z ekologicznych gospodarstw rolnych:
• dostarcza nam wszystkich niezbędnych składników
odżywczych,
• wzmacnia odporność,
• zapobiega chorobom cywilizacyjnym,
• zmniejsza cierpienie zwierząt w przemysłowej hodowli,
• pomaga chronić dziką przyrodę,
• redukuje zużycie wody i gleby,
• oraz obniża indywidualny ślad węglowy nawet o 55%!
Świadome dokonywanie wyborów, zmiana nawyków i trzymanie się nowych zasad to proces, który nie musi zadziać się z dnia na dzień. Proponujemy Ci zacząć od jednego dnia odżywiania zgodnego z „kuchnią z klimatem” w tygodniu; sprawdzić różne przepisy i rozwiązania w Twojej kuchni
– a następnie zwiększać częstotliwość roślinnych, sezonowych i lokalnych
posiłków. Dla zdrowia Twojego, Twoich bliskich i całej planety! Zachęcamy Cię do wejścia na drogę, którą sami idziemy – niektórzy od 30 lat, inni
od roku czy nawet kilku miesięcy – bo wszyscy odczuwamy jej pozytywne
efekty w naszych ciałach i w naszym otoczeniu.
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Kim jesteśmy?
• prof. dr hab. Piotr Skubała – ekolog, akarolog, działacz na rzecz ochrony
przyrody, aktywista klimatyczny, wegetarianin od 29 lat.
• Ewa Skotalczyk – lekarka, specjalistka chorób wewnętrznych
i reumatologii, propagatorka kuchni roślinnej. Zasady zdrowego, roślinnego
odżywiania – dobrego dla ludzi, zwierząt, planety i klimatu stosuje nie tylko
w domu, ale stara się je także promować wśród pacjentów.
• Magdalena Skotalczyk – studentka medycyny na ŚUM, wegetarianka
z definicji, w praktyce bliższa jest jej kuchnia wegańska.
• Barbara Wojtaszek – nauczycielka polskiego i angielskiego, edukatorka
ekologiczna, prezeska zarządu Fundacji Klub Myśli Ekologicznej,
ex-prezeska zarządu Fundacji Szczęśliwi Bez Cukru, odżywiająca się
wyłącznie roślinnie od 2012 r.
• dr Ryś Kulik – psycholog, przyrodnik i pisarz, ekolog, wege
od ponad 30 lat.
• Joanna Hetman – projektantka graficzna, weganka od 6 lat,
ekofeministka.
• Piotr Ziegler – fizyk oraz student Ochrony Środowiska
z ekofeministyczną duszą. Od 5 lat weganin.
• Oliwia Fujak – specjalistka ds. rekrutacji, od kilku lat eksplorująca
dietę wegetariańską – ostatnio z mocnym akcentem wegańskim,
lokalnym i sezonowym.
Gościnnie:
• Ewa Nowacka – architektka krajobrazu,
• dr hab. Łukasz Łuczaj – etnobotanik,
• Jolanta Wieczorek z Fundacji Viva!
Zapraszamy Cię do wspólnej podróży – przez umysł i serce do żołądka!

5

Spis treści

1. Mleko i nabiał a zdrowie – Ewa i Magdalena Skotalczyk ..............................7
2. Przerażające liczby związane z przemysłową hodowlą zwierząt –
Barbara Wojtaszek ..........................................................................................17
3. Białe kłamstwa, czyli jak naprawdę wygląda produkcja nabiału? –
Fundacja Viva! ...............................................................................................24
4. Proste przepisy na „mleko” i „jogurt” z płatków owsianych –
Barbara Wojtaszek ........................................................................................30
5. Dziko rosnące rośliny jadalne – wskazówki dla początkujących –
dr hab. Łukasz Łuczaj .................................................................................32
6. Zioła na szóstkę! Czosnek niedźwiedzi, pokrzywa zwyczajna, podagrycznik
pospolity, mniszek lekarski, krwawnik pospolity, skrzyp polny
– Barbara Wojtaszek, Ewa Nowacka ...........................................................35
7. Jadłospisy na kwiecień – Ewa Skotalczyk, Barbara Wojtaszek
i Ryś Kulik .....................................................................................................48
8. Jadłospisy na maj – Joanna Hetman, Piotr Ziegler ......................................58
9. Jadłospisy na czerwiec – Oliwia Fujak ........................................................66
10. Podziękowania, patronaty – Fundacja Szczęśliwi Bez Cukru
w Warszawie, Klub Myśli Ekologicznej w Katowicach ..............................72

I. Mleko i nabiał
a zdrowie
–
Ewa Skotalczyk
lekarka, specjalistka chorób
wewnętrznych i reumatologii

Magdalena Skotalczyk
studentka medycyny na ŚUM

Mleko i jego pochodne są obecne w diecie człowieka od wieków. Czy to
wystarczający powód, aby kontynuować tę „tradycję”? Czy spożywanie nabiału jest dla nas niezbędne do zachowania zdrowia, a może są to produkty
szkodliwe?
Dyskusja na powyższe tematy toczy się w przestrzeni publicznej i naukowej
od wielu lat. Z jednej strony większa część zarówno naszego jak i innych
społeczeństw dzisiejszego świata żyje w przekonaniu, że mleko i nabiał
to niezbędne elementy naszej diety, wręcz podstawa zdrowego żywienia,
której nie da się niczym zastąpić. Jest to tak silnie zakorzenione w naszej
tradycji, a zarazem tak „pielęgnowane” na różne sposoby, że wydaje się to
oczywistością.
Z drugiej strony pojawia się coraz więcej badań naukowych prezentujących
negatywne skutki spożywania produktów mlecznych dla naszego zdrowia. Oprócz kwestii czysto zdrowotnych nie należy też zapominać o kwestiach etycznych i środowiskowych związanych ze sposobem pozyskiwania
mleka, które zmuszają do refleksji i wzbudzają sprzeciw coraz większej
grupy osób.
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Pić mleko czy nie pić? Oto jest pytanie.
Poszukując na nie odpowiedzi, łatwo się zagubić w gąszczu literatury, badań naukowych – często prezentujących sprzeczne wnioski. Jak się w tym
odnaleźć? Czy mleko to „samo zdrowie” czy może „biała trucizna”?
Rodzi się też pytanie, czy powinniśmy tę kwestię rozpatrywać tylko w kontekście zdrowia jednostki, czy może nieco szerszym – w kontekście całego
społeczeństwa, innych stworzeń zamieszkujących Ziemię, a nawet przyszłych pokoleń?
Spróbujemy odpowiedzieć na tak postawione pytania. Możliwe, że nie
wszystkie wątpliwości uda się rozwiać, lecz przedstawione fakty na temat
mleka, zaprezentowane badania naukowe oraz garść refleksji powinny
choć trochę naświetlić temat.
Czym tak właściwie jest mleko?
Mleko to wydzielina gruczołów mlecznych ssaków. Wszechobecne w sklepach, zarówno do picia oraz jako składnik wielu produktów jest mleko krowie – spożywane przez ludzkość od wieków. W mniejszym stopniu ludzie
używają w swojej kuchni mleka koziego, owczego czy kobylego.
Mleko jest pierwszym pokarmem wszystkich ssaków i jest im niezbędne do
życia, ale tylko w początkowym jego okresie, po urodzeniu.
Skład mleka krowiego i ludzkiego jest odmienny, gdyż różne są potrzeby nowonarodzonych dzieci tych gatunków. Najważniejsza różnica między mlekiem krowim a mlekiem kobiecym to stosunek zawartości białek
serwatkowych do kazeiny – w mleku kobiety to 60:40, a w mleku krowim
20:80 (1). Większa zawartość kazeiny w mleku krowim przekłada się na
jego właściwości alergizujące, według niektórych źródeł kazeina jest też
podejrzewana o działanie kancerogenne.
Alergia na mleko
Alergia na białka mleka krowiego (ABMK) jest najbardziej rozpowszechnioną alergią pokarmową. Częstość tej alergii jest szacowana na: 1–17,5%
wśród dzieci w wieku przedszkolnym, 1–13,5% u dzieci w wieku 5–16 lat
oraz 1–4% u osób dorosłych. U niemowląt tę częstość ocenia się na 1–5%.
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Głównym alergenem jest właśnie kazeina stanowiąca 80% białek mleka
krowiego (2, 3). Alergia na kazeinę może mieć ciężki przebieg; przejawia
się dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego (bóle brzucha,
wzdęcia, biegunki, kolki). Zwykle ustępuje w ciągu pierwszych lat życia.
Alergia ta może też mieć postać wyprysku atopowego (atopowe zapalenie
skóry) i na jej powstawanie składają się czynniki środowiskowe, predyspozycja genetyczna, a także osobnicza nadreaktywność skóry na działanie
bodźców nieimmunologicznych. Dotyczy głównie dzieci, ale może mieć
formę przetrwałą i występować w wieku dorosłym.
Do innych, niezwiązanych z układem pokarmowym symptomów alergii
na mleko należą: kaszel, kichanie i katar oraz nawracające stany zapalne gardła, a również zaburzenia ze strony układu moczowego, zapalenie
spojówek oraz bóle mięśniowe i stawowe. W wyniku alergii na białka mleka obecne w mleku, jego przetworach i innych produktach spożywczych,
mogą także pojawić się zaburzenia snu (bezsenność i zbyt wczesne wybudzanie się) oraz migrenowe bóle głowy. Alergia na białko mleka krowiego
może w późniejszym wieku predysponować do rozwoju astmy oskrzelowej.
W ostrych przypadkach silnej alergii na zawarte w mleku białko może dojść
nawet do wstrząsu anafilaktycznego, który jest bezpośrednim stanem zagrożenia życia. Alergia na kazeinę oznacza, że także przetwory mleczne
jak sery, kefiry czy masło, mogą prowadzić do wystąpienia podobnych
objawów. Alergia na białka serwatkowe jest łagodniejszą postacią alergii
i pojawia się tylko po spożyciu mleka, a nie jego produktów (4, 5).
Nietolerancja mleka
Od alergii pokarmowej należy odróżnić tzw. nietolerancję pokarmową,
spowodowaną mechanizmami niealergicznymi.
Nietolerancja laktozy, często nazywana nietolerancją mleka, polega na
braku lub niskiej aktywności enzymu laktazy (czyli B-2 galaktozydazy), potrzebnego do rozłożenia laktozy na dwa cukry proste - glukozę i galaktozę.
Niestrawiona laktoza fermentuje w jelitach, objawiając się bólami brzucha, biegunką, wzdęciami, nudnościami oraz uczuciem pełności w żołądku. Symptomy te pojawiają się po ok. 0,5–2 h od wypicia mleka.
Zdolność do trawienia laktozy ma kluczowe znaczenie dla rozwoju noworodka. Wrodzony niedobór laktazy – alaktazja – to bardzo rzadka przypadłość, która może stać się przyczyną zgonu, jeśli nie zostanie zdiagno-
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zowana odpowiednio wcześnie po urodzeniu. U noworodków aktywność
laktazy jest wysoka, po czym z wiekiem naturalnie się zmniejsza, gdyż nie
jesteśmy zaprogramowani do spożywania mleka przez całe swoje życie.
Jednak pewna aktywność laktazy utrzymuje się u dorosłych, więc są oni
w stanie spożywać pewną ilość mleka bez zauważalnych skutków ubocznych. Szacuje się, że w Polsce nietolerancja laktozy dotyczy ok. 20–40%
osób dorosłych. Może także powstać wtórna nietolerancja laktozy w wyniku niektórych chorób zapalnych jelit, stosowania antybiotyków czy leków
przeciwbólowych (6).

Mleko, a cukrzyca, nowotwory i choroby z autoagresji
Mechanizm autoagresji jest wspólny dla wszystkich chorób autoimmunologicznych. Jego podstawą jest zjawisko tzw. mimikry molekularnej. Mimikra molekularna to podobieństwo obcych antygenów do naszych własnych
elementów komórkowych. Przykładowo: nasz układ odpornościowy na
pewnym etapie życia styka się z obcym antygenem i rozpoznaje go jako
niebezpieczny. Zaczyna wytwarzać przeciwko niemu przeciwciała. Następnie, w pewnym sensie „przez pomyłkę”, atakuje własne komórki wykazujące podobieństwo do obcego antygenu.
Tak się dzieje m.in. w cukrzycy typu 1, gdzie niszczone są komórki β trzustki, produkujące insulinę. W chwili obecnej mamy już wystarczająco dużo
dowodów wskazujących na to, że karmienie dzieci mlekiem krowim jest
jednym z czynników predysponujących do cukrzycy typu 1.
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Przeprowadzono badanie, w którym oznaczano przeciwciała przeciwko
białkom mleka krowiego u dzieci chorych na cukrzycę typu 1 i karmionych mlekiem krowim we wczesnym etapie życia. Poziom tych przeciwciał
był wysoki, podczas gdy u dzieci zdrowych nie stwierdzono ich obecności
(bez względu na to, czy były karmione mlekiem krowim czy nie). Świadczy
to o tym, że istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia tej ciężkiej choroby
w wyniku diety opartej na mleku krowim (7, 8, 12, 13, 14, 15).
Spożycie mleka krowiego zwiększa także produkcję IGF-1 (insulinopodobnego czynnika wzrostu, hormonu produkowanego w wątrobie). IGF-1 jest
czynnikiem wpływającym m.in. na procesy nowotworzenia, stymuluje komórki nowotworowe do namnażania się. Może mieć znaczenie w rozwoju
niektórych nowotworów (m.in. raka piersi czy prostaty) (8, 9, 16).
IGF-1 może także nasilać wiele innych niekorzystnych procesów w naszym
organizmie, np. zmiany trądzikowe.
Najistotniejszym komponentem odpowiedzialnym za nasilone procesy nowotworzenia jest jednak kazeina. Szczegółowe badania nad rolą kazeiny
w diecie i jej wpływem na rozwój nowotworów przeprowadził prof. Colin
Campbell ze współpracownikami (m.in. Lindą Youngman). Do badań tych
zainspirowały go wcześniejsze raporty z badania przeprowadzonego w Indiach, wskazujące na ścisłą zależność pomiędzy dietą wysokobiałkową
a rozwojem ognisk nowotworowych. Wyniki te były zaskakujące.
Dlatego też Campbell przeprowadził własne badania doświadczalne na
szczurach. Poddawano je działaniu silnej substancji rakotwórczej, jaką
jest aflatoksyna, co inicjowało proces nowotworowy. Następnie szczury
karmiono dietą bogatą w białko (konkretnie kazeinę – jej zawartość w diecie wynosiła 20%), lub dietą niskobiałkową (zawierającą ok. 5% białka).
Dieta wysokobiałkowa stymulowała rozwój nowotworu, podczas gdy dieta niskobiałkowa powodowała cofanie się zmian. Ponowne zastosowanie
diety bogatej w kazeinę wywoływało nawrót i rozrost ognisk nowotworowych. Mimo że sam proces był zainicjowany poprzez aflatoksynę, to właśnie zawartość kazeiny w diecie „włączała” lub „wyłączała” dalszy rozwój
nowotworu. Następnie cały proces powtórzono z zastosowaniem białka
roślinnego – glutenu. Nie nasilał on zjawiska nowotworzenia, nawet przy
wysokiej jego zawartości w diecie (20%) (8, 9, 10).
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Wyniki badań prowadzonych przez Campbella powtórzył i potwierdził japoński prof. Fumiyiki Horio (11).
Mleko a osteoporoza
Badania naukowe i w tej kwestii nie są jednoznaczne. Są zarówno takie,
które przedstawiają dowody na pozytywny wpływ picia mleka jako źródła wapnia i fosforu. Jednak mimo dużej zawartości wapnia w mleku dieta bogata w ten produkt wcale nie zapobiega osteoporozie i złamaniom
z nią związanym. Osteoporoza ze złamaniami występuje głównie w społeczeństwach wysoko rozwiniętych (np. wśród mieszkańców Skandynawii),
w których spożycie mleka i nabiału jest duże. Zapewne nie jest to zjawisko
zależne tylko od tego jednego czynnika – osteoporoza jest schorzeniem
o złożonym podłożu. Z pewnością można jednak stwierdzić, że picie mleka
przed osteoporozą nie chroni (18). Ponadto w swojej praktyce lekarskiej
mam częsty kontakt z chorymi na osteoporozę i większość z nich stosuje
dietę tradycyjną, bogatą w nabiał. Bywają zdziwieni, że mimo stosowania
„odpowiedniej” w ich mniemaniu diety dla wzmocnienia kości, nie wywołuje to pożądanego efektu.
Mleko a choroby cywilizacyjne
Choroby cywilizacyjne to choroby występujące z dużą częstością w społeczeństwach zachodnich, co jest związane z szybkim postępem cywilizacyjnym i rozwojem gospodarczym. Ilość osób na nie cierpiących rośnie
w zastraszającym tempie. Należą do nich wymienione wcześniej nowotwory, cukrzyca, choroby autoimmunologiczne, a także otyłość i choroby
układu krążenia. Skala problemu jest ogromna. Dieta takich społeczeństw
opiera się głównie na produktach odzwierzęcych, czyli mięsie, mleku i ich
pochodnych oraz na cukrze. Mimo promowania w mediach takiej diety jako
tradycyjnej, zdrowej, naturalnej, jasnym jest, że nie gwarantuje ona zdrowia. Już samo to powinno dać do myślenia, że czas na zmianę przyzwyczajeń.
Produkty odzwierzęce – mięso, mleko i jego przetwory, mają pewne specyficzne właściwości, z których może wynikać ich szkodliwość dla organizmu
ludzkiego (chodzi tu o właściwości immunogenne, kancerogenne, nieod-
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powiedni dla naszego organizmu profil lipidowy). Natomiast należy także
wziąć pod uwagę sam sposób produkcji mięsa i mleka, który dodatkowo
czyni te produkty jeszcze bardziej niebezpiecznymi dla zdrowia.
Mleko dostępne w sklepach jest produktem pochodzącym z przemysłowych farm, gdzie krowy są maksymalnie eksploatowane od dnia swojego urodzenia aż do śmierci. Aby zwiększyć ich „wydajność” stymuluje się
sztucznie laktację. Szacuje się, że ok. 75% krów w trakcie laktacji jest już
w kolejnej ciąży. Wiąże się to ze zwiększoną ilością hormonów płciowych
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obecnych w mleku, wpływających dodatkowo na procesy nowotworowe
u ludzi (20). Ponadto mleko zawiera duże ilości antybiotyków, gdyż wszelkie infekcje u krów – nieuniknione i częste w warunkach panujących
w hodowli przemysłowej – leczy się dużymi dawkami tych leków (aby uniknąć „wyłączenia” krowy z produkcji mleka). Często antybiotyki stosuje się
u krów i innych zwierząt hodowlanych profilaktycznie. Jest to jedna z przyczyn narastania antybiotykooporności wśród bakterii. Wkrótce może wybuchnąć kolejna epidemia wywołana przez „superbakterię”, która może
być poważniejsza w skutkach niż obecny COVID-19.

Tak więc mleko to mieszanka o dość niepokojącym składzie, którego spożywanie, szczególnie w dużych ilościach, może negatywnie
oddziaływać na nasze zdrowie.
Mleko a zdrowie pojmowane holistycznie
Zdrowie wg Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak
choroby czy niepełnosprawności. W ostatnich latach definicja ta została
uzupełniona o zdolność do prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego, a także wymiar duchowy (22).
Patrząc na zdrowie w tym kontekście, musimy wyjść poza pojmowanie go
jako zdrowia jednostki w znaczeniu czysto medycznym. Nie możemy zdrowia sprowadzać jedynie do wyników badań i diagnoz lekarskich, procedur
i leków.
Nasze zdrowie łączy się nierozerwalnie ze zdrowiem osób z naszego otoczenia, zarówno bliskich jak i zupełnie obcych. Zdrowie łączy się ze wszystkimi dziedzinami życia, z tym jak eksploatujemy świat, jak korzystamy
z jego zasobów. Zdrowie ma swój wymiar duchowy, etyczny, społeczny. To
na ile akceptujemy tę eksploatację, wykorzystywanie innych stworzeń oraz
ludzi, na ile relatywizujemy i usprawiedliwiamy pewne praktyki, decyduje
o naszych codziennych zwykłych wyborach. To przesuwa granicę naszej
akceptacji w jedną lub druga stronę. A to kreuje świat, w którym żyjemy;
świat, w którym będą żyć nasze dzieci.
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Dostrzegając te wzajemne powiązania widzimy jasno, jaką rolę dieta odgrywa w naszym życiu. Dieta oparta głównie na produktach odzwierzęcych,
a więc także mleku, nie jest dietą optymalną. Prowadzi do coraz większej
eksploatacji przyrody i zwierząt, do „produkowania” chorych ludzi, wymagających coraz bardziej skomplikowanych procedur medycznych. Nie jest
najlepszym wyborem, jeśli chcemy przyszłym pokoleniom dać szansę na
zdrowie.
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II. Przerażające liczby
związane
z przemysłową
hodowlą zwierząt
–
Barbara Wojtaszek

Jestem humanistką i ciężko mi sobie wyobrażać liczby, zwłaszcza duże.
Jednak kiedy od prof. Piotra Skubały usłyszałam, że masa dzikich kręgowców na Ziemi to zaledwie 3% wobec 30% masy ludzi i 67% masy
zwierząt hodowlanych/udomowionych, poczułam prawdziwe przerażenie. Dotarło do mnie, że naprawdę jeszcze za mojego życia mogą bezpowrotnie zniknąć z naszej planety szympansy, płetwale błękitne, nosorożce,
tygrysy, a nawet tuńczyk pospolity! I wiele innych gatunków (1 milion), nie
tylko kręgowców, ale też owadów, płazów, koralowców...
Dlaczego tak się dzieje? M.in. dlatego, że zabieramy dzikim zwierzętom ich
naturalne siedliska, w większości po to, aby uprawiać tam rośliny na pasze
dla zwierząt hodowlanych. Kolejna wielka liczba – ponad 70 mld zwierząt lądowych rocznie zabijanych jest na mięso, które jedzą (a w 30%
marnują) konsumenci krajów rozwiniętych, w tym Polacy. Nie jestem
w stanie wyobrazić sobie 70 mld żywych, czujących istot przeżywających
całe swoje życie w klatkach i ginących w rzeźniach, nawet kiedy czytam
bardziej szczegółowe statystyki:
2,5 biliona ryb, 50 miliardów kurczaków, 3 miliardy kaczek, 1,5 miliarda
świń, 650 milionów indyków, 650 milionów gęsi, 500 milionów owiec, 400
milionów kóz, 300 milionów krów, także króliki, gryzonie, gołębie i inne
ptaki, bawoły, konie, osły, wielbłądy...

17

Porównanie biomasy kręgowców 10 000 lat
przed naszą erą oraz obecnie (2015 r.)

12 000 lat temu biomasa ludzi i udomowionych zwierząt
ŁĄCZNIE wynosiła 0,1% masy kręgowców lądowych.
Dzisiaj ŁĄCZNIE jest to 97% biomasy kręgowców lądowych.
Tylko 3% stanowią pozostałe dzikie zwierzęta (kręgowce):
ryby, płazy, gady, ptaki, ssaki...

Dodajmy do tego jeszcze:
200 milionów zwierząt laboratoryjnych
200 milionów zwierząt futerkowych
200–400 milionów dzikich zwierząt zabijanych przez myśliwych i kłusowników
Kiedy zdarza mi się o tym opowiadać, wiele osób pyta: no ale co by się
stało z tymi wszystkimi zwierzętami, gdybyśmy ich nie zabijali na mięso?
Przecież to one by nas wtedy zjadły! Otóż odpowiedź brzmi: wcale nie,
one by się po prostu nie urodziły, ponieważ to człowiek powoduje ich roz-
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mnażanie w wyniku sztucznego zapłodnienia! Moda na codzienne jedzenie
produktów odzwierzęcych to jednocześnie efekt oraz przyczyna istnienia
przemysłowych hodowli. Ponieważ są one dotowane i nie ponoszą kosztów
środowiskowych, mogą produkować i reklamować tanie, niezdrowe mięso,
czyli podnosić podaż. Kiedy coraz więcej ludzi przyzwyczaja się do mięsnej
diety i uznaje ją za naturalną i oczywistą, wzmaga się popyt. I tak się napędzają wzajemne sprzężenia zwrotne, a jeśli ich nie zatrzymamy, będziemy
przekraczać kolejne granice planetarne, aż nastąpi nieodwracalna katastrofa na wielu poziomach – powietrza, ognia, wody, zarazy...
Natomiast kiedy cena produktów odzwierzęcych będzie zawierała wszystkie koszty ich produkcji (zdrowotne, środowiskowe, pracownicze) oraz jeśli
coraz więcej osób będzie rezygnować z ich konsumpcji, podaż i popyt po
prostu spadną, jak to się codziennie dzieje w wielu innych obszarach gospodarki.
Drodzy Czytelnicy, przedstawiam Wam kolejne liczby pokazujące konieczność radykalnego ograniczenia przemysłowych hodowli zwierząt ze strony
www.naukaoklimacie.pl
Według autorów raportu FAO z 2006 roku, działania związane z hodowlą
zwierząt (wylesianie, wypasanie, zmiany użytkowania terenu, produkcja
pasz itp.) powodują w sumie ok. 18% całkowitych emisji gazów cieplarnianych, za jakie odpowiada nasza cywilizacja. Jest to jednocześnie prawie
80% emisji rolniczych.
Produkcja żywności jest jednym z głównych czynników globalnych zmian
środowiskowych. Wlicza się w to zarówno udział w zmianie klimatu (21–
37% globalnych emisji gazów cieplarnianych, z czego ok. 80% pochodzi
z rolnictwa, reszta zaś związana jest z przetwórstwem, stratami itp.), jak
i użycie wody słodkiej (rolnictwo odpowiada globalnie za ok. jej 70% poboru). Produkcja żywności prowadzi także do wylesiania, utraty bioróżnorodności, zakłócania globalnego cyklu fosforowego i azotowego (ok. 30%
udział w zakwaszaniu gleb i ok. 80% udział w eutrofizacji wód). Mniej
więcej 40% powierzchni Ziemi wolnej od lodu zajmują pola i pastwiska,
z czego prawie 90% wykorzystuje się do produkcji żywności, resztę zaś do
uprawy roślin na biopaliwa i tkaniny.

19

Negatywne skutki środowiskowe nie rozkładają się równomiernie na cały
system żywnościowy. Hodowla zwierząt zużywa na jednostkę masy uzyskanego produktu o wiele więcej zasobów (terenu, wody, nawozów) niż
uprawa roślin. Inwentarz żywy konsumuje rocznie 4,6 Gt węgla pierwiastkowego jako pasze (1,2 Gt to produkty zbożowe, 0,7 Gt pozostałości po
produkcji roślinnej, a 2,7 Gt siano i trawa), z czego główne produkty wynikowe, czyli mięso i mleko, zawierają tylko 0,12 Gt węgla rocznie – 2,6%
tego, co zostało zjedzone przez zwierzęta. Efektywność całego procesu
jest więc bardzo niska – potrzebujemy ogromnej ilości pastwisk i pól,
żeby otrzymać stosunkowo niedużą ilość białka zwierzęcego – większość
składników pokarmowych paszy zwierzęta wykorzystują bowiem do utrzymywania swoich procesów życiowych. Z tego powodu z 1 ha pola można
rocznie otrzymać średnio globalnie 250 kg białka z pszenicy, a z 1 ha
pastwiska jedynie 10 kg białka z wołowiny czy baraniny. Więc chociaż
około 80% światowej ziemi rolnej przeznaczone jest pod produkcję mięsa, ryb i skorupiaków z akwakultury, jajek oraz mleka, to dostarczają one
jedynie niecałe 40% białka i 20% spożywanych przez ludzi kalorii.
Same emisje gazów cieplarnianych z sektora hodowlanego to szacunkowo
14–22%* emisji globalnych – ok. 44% antropogenicznych emisji CH4, 53%
N2O i 5% CO2. Wlicza się w to zarówno emisje z uprawy roślin na pasze
(w tym użycie nawozów), jak i zmiany użytkowania terenów oraz np. metan
z fermentacji jelitowej u przeżuwaczy. Ogólnie bydło mięsne i mleczne,
w dużej mierze ze względu na wydalany metan, odpowiada za mniej więcej
2/3 emisji z hodowli zwierząt. Jeśli pod uwagę weźmiemy emisje z całego
systemu produkcji żywności (nie tylko rolnictwo, ale także przetwórstwo
i straty) to produkty pochodzenia zwierzęcego mają w nich prawie 60-procentowy udział. Co więcej, emisje związane z produkcją rolniczą w latach
1961–2016 prawie się podwoiły, za który to wzrost w głównej mierze
odpowiada sektor hodowlany (ponadto użycie nawozów i uprawa ryżu).
W tym samym czasie dostępna na osobę ilość kalorii wzrosła globalnie o 1/3,
a ilość spożywanego mięsa podwoiła się. Spowodowało to ok. 50% wzrost
emisji z hodowli zwierząt.
Typowa dla krajów rozwiniętych (USA, Europa) wysokomięsna dieta jest
mniej więcej 2–2,5 razy bardziej emisyjna niż dieta roślinna. Ślad węglowy
weganina to około 2,5 kg CO2e (równoważnika CO2) dziennie, wegeta-

20

rianina 3,2 kg CO2e, a osób spożywających mięso – w zależności od jego
rodzaju i ilości – ok. 7 kg CO2e w przypadku spożycia 100 g mięsa dziennie (dla porównania, statystyczny Polak konsumuje 200 g mięsa dziennie).
W przypadku diet roślinnych, tym co zwiększa ich ślad węglowy są wysoko przetworzone produkty takie jak kotlety sojowe czy seitan oraz
egzotyczne owoce.
Nie ma zasadniczo wątpliwości co do tego, że najbardziej „emisyjnym” rodzajem żywności jest mięso przeżuwaczy – na przykład w USA wołowina
stanowi tylko 4% detalicznego handlu spożywczego, odpowiada jednak
aż za 36% emisji gazów cieplarnianych związanych z amerykańską dietą.
W dalszej kolejności jest mięso innych zwierząt oraz nabiał, a na samym
końcu produkty roślinne. Dla porównania: 1 kg rosnących na polu warzyw
to emisje 0,4 kg CO2e, 1 kg mięsa ryb lub kurczaków to emisje ok. 3,5 kg
CO2e, a 1 kg wołowiny bez kości to co najmniej 26 kg CO2e.
Mięso, jaja i mleko są odpowiedzialne za ok. 80% śladu węglowego europejskiej diety, z czego ok. 1/3 to emisje związane z paszami dla zwierząt
(w tym wylesianie i transport). Sama tylko soja (paszowa) jest odpowiedzialna za prawię połowę wylesiania „zawartego” w towarach importowanych do Unii Europejskiej w latach 1990–2008.
Jeśli obecne trendy – wzrost populacji i rosnąca konsumpcja produktów
zwierzęcych – byłyby utrzymane, mogłoby to oznaczać duże trudności –
o ile niewykonalność – skutecznej ochrony klimatu. Gdyby wszystkie państwa na świecie wprowadziły przeciętną dietę brytyjską (łącznie z ilością
spożywanego mięsa), to 95% nadającej się do zasiedlenia ziemi trzeba by
było przeznaczyć na cele rolnicze, zaś w przypadku diety amerykańskiej
– 178%.
Zespół Lanceta (recenzowane naukowe czasopismo medyczne) obliczył,
że dla scenariusza „Biznes-jak-zwykle” produkcja żywności może doprowadzić do wzrostu emisji gazów cieplarnianych, użycia ziemi uprawnej,
słodkiej wody i nawozów o 50–90% do 2050 w porównaniu z rokiem 2010,
powodując wypchnięcie procesów biofizycznych regulujących stan Ziemi poza bezpieczne granice pozwalające utrzymać tę produkcję. W przypadku emisji wzrost ten oznacza de facto, że w okolicy roku 2050 same
gazy cieplarniane z rolnictwa mogą wyczerpywać roczny budżet węglowy
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oszacowany dla celu utrzymania ocieplenia poniżej 2 stopni. Część badaczy uważa wręcz, że bez zmian dietetycznych osiągnięcie celów Porozumienia Paryskiego może być po prostu niemożliwe. IPCC (Międzyrządowy Panel ds Zmian Klimatu) uznaje redukcję emisji metanu (której duża
część pochodzi z rolnictwa, w tym w dużej mierze z hodowli) za niezbędną dla utrzymania ocieplenia Ziemi poniżej 1,5 stopnia. Dodatkowo już
teraz zmiana klimatu zagraża bezpieczeństwu żywnościowemu poprzez
m.in. zmiany miejsc i rytmu występowania opadów, wyższe temperatury
i większą częstotliwość ekstremów pogodowych. Brak działań ograniczających emisje gazów cieplarnianych będzie tylko nasilał te problemy.

Dieta wegańska lub wegetariańska jest związana z zaledwie połową wymaganego
areału ziem uprawnych, intensywności wypasu zwierząt
i plonów biomasy w porównaniu do diety opartej na mięsie.
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„Niezdrowe diety – wysokokaloryczne, z dużą ilością produktów przetworzonych i pochodzenia zwierzęcego – stwarzają większe zagrożenie zdrowotne niż seks bez zabezpieczeń, alkohol, narkotyki i tytoń razem wzięte
– wylicza raport Lanceta”.
Opracowania wskazują, że zmiany diet w kierunku bardziej zgodnym
z wytycznymi zdrowotnymi, ze zmniejszoną ilością mięsa, mogą globalnie
zredukować śmiertelność o ok. 10%, szczególnie jeśli chodzi o raka jelita grubego i choroby układu krążenia. Dla państw, gdzie spożycie mięsa
jest szczególnie duże ten spadek byłby wyższy – w USA redukcja zachorowania na cukrzycę typu 2, raka jelita grubego i choroby układu krążenia
może wynieść 20–45%, podobne liczby wskazują badania przeprowadzone
w Wielkiej Brytanii i Holandii. Dodatkową korzyścią ze zmniejszenia ryzyka
zdrowotnego jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych z systemu opieki
zdrowotnej. Z tego powodu naukowcy w raporcie Lanceta postulują, by
ceny żywności odzwierciedlały jej prawdziwy koszt – w tym środowiskowy
i dotyczący zdrowia społecznego.
Źródła:
www.naukaoklimacie.pl
https://noizz.pl/ekologia/24-gatunki-zwierzat-najbardziej-zagrozone-wyginieciem-projekt-arka-20/2dhmecn
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III. Białe kłamstwa,
czyli jak naprawdę
wygląda produkcja
nabiału?
–
Fundacja Viva!
(konsultacja merytoryczna:
Jolanta Wieczorek – mgr inż. zootechniki)

Producenci nabiału na każdym kroku wzmacniają w nas przekonanie, że
krowa „daje” mleko sama z siebie i jest do tego stworzona. Przez wszechobecne reklamy od najmłodszych lat mamy w głowie obraz szczęśliwej,
zrelaksowanej krowy mlecznej pasącej się na łące, która cieszy się, że
może „dawać” nam mleko. Niestety ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością. To kłamstwa opatrzone miłymi dla oka obrazkami, które służą
do napędzania machiny przemysłu mlecznego, przynoszącego ogromne
dochody kosztem zwierząt.
Wbrew powszechnie panującej opinii mleko nie jest dla człowieka jedynym
właściwym, niezbędnym i niezastępowalnym źródłem wapnia, a przez zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych, hormonów i czynników wzrostu wręcz przyczynia się do rozwoju chorób cywilizacyjnych.
Picie mleka według większości społeczeństwa to absolutnie naturalna czynność. Przedstawiciele wielu gatunków robią przecież podobnie.
Są jednak różnice: po pierwsze, inne ssaki piją je jako niemowlęta z piersi matki i nigdy nie robią tego przez całe życie. Po drugie, niespotykane
w świecie zwierząt jest picie mleka innego gatunku! Przemysł mleczny,
który jest stosunkowo młodą gałęzią gospodarki, wpaja nam, że mleko jest
bardzo ważnym składnikiem diety. A tak naprawdę na przestrzeni dziejów
ludzie pili je w niewielkiej ilości. Dopiero po II Wojnie Światowej zanoto-
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wano jego wzrastające spożycie, wraz z rozwojem przemysłowych hodowli.
Picie mleka przez całe życie i w dodatku od innego gatunku jest absolutnie
nienaturalnym zachowaniem.
Kampanie reklamowe producentów mleka od lat wpajają społeczeństwu
błędne pojęcie na temat wpływu mleka i produktów pochodnych na zdrowie i kondycję człowieka. Ponadto, wśród konsumentów utarł się obraz
szczęśliwej, zrelaksowanej krowy mlecznej pasącej się na łące. Są to
wszystko kłamstwa służące do napędzania machiny przemysłu mlecznego, która przy odpowiednim cięciu kosztów, głównie kosztem niewinnych
zwierząt, przynosi spore dochody.
Krowy to łagodne, przyjazne i niezwykle inteligentne stworzenia. Uczą
się poprzez naśladownictwo. Są zdolne do zapamiętywania informacji
i rozwiązywania problemów. Rozumieją związki przyczynowo-skutkowe, zawiązują wieloletnie przyjaźnie i potrafią martwić się o przyszłość.
W warunkach naturalnych krowy mogą dożyć nawet do 25 lat. Krowy
w przemyśle mlecznym kończą swoje życie przedwcześnie, wychudzone,
wyeksploatowane, a zapłatą za wysługę jest wysyłka do rzeźni.
Przeciętny okres „użytkowania” krowy mlecznej w Polsce wynosi ok. 3 lat.
W celu utrzymania nieprzerwanej produkcji mleka, co roku jest sztucznie
zapładniana i rodzi cielę. Gdy już przestaje być wydajna, zostaje sprzedana
na ubój. Cielęta są odbierane od matek niedługo po porodzie i trzymane
zazwyczaj w pojedynczych kojcach, co powoduje u nich reakcje lękowe
i duży stres. Zamiast mlekiem matki, cielęta karmione są jego sztucznym
substytutem. Cielęta płci żeńskiej w przyszłości podzielą los swoich matek
stając się dojnymi krowami zaś byczki po kilku miesiącach zostaną zabite
na cielęcinę (przy czym w Polsce odsetek cieląt zabijanych na mięso jest
niewielki) lub później, w wieku około 2 lat – na wołowinę.
Jałówki ras mlecznych zapładnia się już w wieku około 15 miesięcy. Ciąża
trwa od 278 do 293 dni (średnio 280 dni), czyli krowy po raz pierwszy cielą
się w wieku od 24 do 30 miesięcy, w zależności od rasy. Po urodzeniu cielęcia następuje laktacja, która standardowo trwa 305 dni.
W ciągu pierwszych kilku dni po porodzie krowa nie jest dojona przemysłowo, gdyż produkuje tzw. siarę, która nie nadaje się do bezpośrednie-
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go spożycia przez ludzi. Siara to żółta, gęsta
wydzielina bogata w składniki odżywcze, ale
przede wszystkim zawierająca przeciwciała,
które mają zapewnić cielęciu odporność na
choroby. Po odpojeniu siarą (pierwsze 5 dni)
cielę przestawiane jest na preparaty mlekozastępcze a krowę zaczyna doić się na potrzeby ludzkiej konsumpcji.
Los cieląt w przemyśle mlecznym
Cielę w hodowli przemysłowej odbierane
jest matce zazwyczaj już w pierwszej dobie
po porodzie i umieszczane w odosobnieniu
w tzw. igloo, czyli budce cielęcej poza oborą. W igloo pozbawione jest ono kontaktu
z matką i z innymi cielętami. Hodowcy chwalą sobie ten rodzaj wychowu ze względu na
„lepszą odporność i kondycję zwierząt”, co
oczywiście przekłada się na zyski.
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Odebranie matce służy też zapobiegnięciu wytworzenia się między nimi
większej więzi. Krowy i ich dzieci po takim rozłączeniu potrafią nawoływać
się przez dłuższy czas. Możemy zmierzyć dobrostan krów występowaniem
chorób i wydajnością, natomiast nie jesteśmy w stanie zmierzyć cierpienia
psychicznego.
Cielęta w kojcach indywidualnych mogą przebywać nie dłużej niż do 8 tygodnia życia. Później przenoszone są do kojców grupowych. W tym czasie
wykonuje się pierwsze „brakowanie” cieląt czyli te, które mają niską masę
ciała i słabe przyrosty wysyłane są na rzeź. W wieku 6 miesięcy wykonuje
się kolejne brakowanie cieląt (obojga płci), które „nie rokują”.
W wieku od 6 miesięcy rozpoczyna się odchów jałówek, które w przyszłości
dołączą do dojnego stada i zastąpią krowy, które zachorowały/przestały
być wydajne/stały się bezpłodne i zostały wysłane na rzeź.
Buhajki natomiast, po okresie opasu i uzyskaniu dojrzałości rzeźnej, zostaną zabite na wołowinę.
Los krów w przemyśle mlecznym
Żeby zagwarantować ciągłość produkcji mleka i jak największą efektywność, krowę zapładnia się już 6–7 tygodni po wycieleniu, przy czym w ponad 90% gospodarstw najczęściej stosuje się zapłodnienie sztuczne, czyli
tzw. inseminację. Dąży się do tego, by okres międzyciążowy był maksymalnie krótki i wynosił nie więcej niż 100 dni. Każdy dzień bez ciąży powyżej
tego okresu to strata dla hodowcy.
Od momentu zapłodnienia organizm krowy jest potrójnie obciążony:
• produkuje mleko na ludzkie potrzeby – od 30 do 40kg dziennie,
rekordzistki nawet 70kg!,
• jest w kolejnej ciąży,
• musi pokryć potrzeby wynikające z własnego metabolizmu.
Dojenie trwa przez około 7 miesięcy ciąży, po czym na około 2 miesiące
przed porodem krowę się „zasusza” (czyli stopniowo zaprzestaje doju), co
ma na celu przede wszystkim przygotowanie krowy do następnego porodu
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tj. odbudowę kondycji krowy, dostarczenie składników pokarmowych dla
intensywnie rozwijającego w końcówce ciąży płodu oraz przygotowanie do
następnej laktacji – regenerację wymienia.
Średni okres użytkowania krów mlecznych wynosi 3 cykle produkcyjne,
podczas których są one równocześnie dojone i zapładniane. Oznacza to,
że w wieku 5–6 lat wysyłane są na śmierć. Głównych powodów „brakowania” – bo tak nazywa się usuwanie ze stada i wysyłkę do rzeźni – jest kilka:
• problemy z kolejnym zacieleniem,
• choroba (zazwyczaj są to zapalenie wymienia i choroby układu ruchu
przez warunki, w jakich są utrzymywane),
• spadek wydajności mlecznej.
Każdy z nich oznacza spadek opłacalności dla hodowcy. Krów nie opłaca
się leczyć, łatwiej jest je zastąpić nowymi – młodszymi i zdrowszymi „sztukami”.
Czy chów ekologiczny to lepszy wybór?
Z całą pewnością ekologiczna produkcja mleka wiąże się z mniejszym cierpieniem zwierząt niż konwencjonalne metody nastawione na maksymalny
zysk w jak najkrótszym czasie.
W chowie ekologicznym duży nacisk kładzie się na zapewnienie zwierzętom dobrostanu w stopniu wyższym niż w chowie przemysłowym. Krowy
powinny być utrzymywane w systemie wolnostanowiskowym i należy im
zapewnić swobodny dostęp do pastwisk. Nie wolno stosować zabiegów zootechnicznych powodujących cierpienie zwierząt, takich jak np. usuwanie
rogów, które jest standardową praktyką w chowie przemysłowym i zwykle
przeprowadzane jest bez znieczulenia.
W przypadku cieląt, chów ekologiczny zakłada karmienie ich mlekiem matki do 90 dnia życia, jakkolwiek w większych stadach i tak następuje tradycyjne odsadzenie od matek. Zasadnicza różnica między chowem konwencjonalnym a ekologicznym jest więc taka, że cielęta nie są przestawiane na
preparaty mlekozastępcze i zabronione jest ich utrzymywanie w pojedynczych kojcach powyżej 1 tygodnia życia. Po ukończeniu 1 tygodnia są one
grupowane w cielętnikach z podziałem na płeć. I tu znowu, ponownie jak
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w chowie konwencjonalnym, cieliczki podzielą los swoich matek a buhajki,
po okresie opasu, zostaną skierowane na rzeź.
Jakkolwiek chów ekologiczny może wydawać się bardziej humanitarny od
chowu przemysłowego, to i tak założenia są takie same: pozyskanie mleka
na cele konsumpcji ludzkiej i kierowanie buhajków na opas i późniejszą
rzeź. I tak jak w chowie przemysłowym, wszystkie krowy prędzej czy później kończą w rzeźni.

Literatura:
1. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rolnictwo-lesnictwo/produkcja-zwierzeca-zwier
zeta-gospodarskie/zwierzeta-gospodarskie-w-2018-roku,6,19.html
2. https://www.ierigz.waw.pl/
3. http://pfhb.pl/
4. http://www.mcb.com.pl/publikacje/art/kiedy-przypada-najlepszy-moment-na-inseminacje/291
5. https://www.agroswiat.pl/chow-bydla-mlecznego.html
6. http://www.portalhodowcy.pl/632-ekologiczna-produkcja-mleka
Więcej informacji:
http://www.bialeklamstwa.viva.org.pl/
https://www.facebook.com/bialeklamstwa/
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Barbara Wojtaszek

Jak robię NAPÓJ MLEKOPODOBNY
Z PŁATKÓW OWSIANYCH?
• 0,5 szkl. płatków owsianych
• 1/2 szkl. wody
Wykonanie:
Płatki owsiane moczę przez noc (lub kilka godzin)
w 1 szkl. wody. Następnie odlewam tę wodę (podlewam nią kwiaty), ze względu na zawarty w niej
kwas fitowy/fitynowy, przy którego konsumpcji
w dużych ilościach efekty szkodliwe są większe
niż korzyści. Zalewam odcedzone płatki szklanką
świeżej wody i blenduję mocnym blenderem oraz
cedzę przez gazę/płótno, kiedy chcę mieć mleko
bez „farfocli”.Alternatywną wersję tego napoju
przygotowuję zagotowując i dokładnie blendując
całą tę mieszankę bez odcedzania, wtedy uzyskuje ciepłe i gęste „mleko”. W obydwu wersjach
dodaję szczyptę soli oraz ocet jabłkowy fermentacyjny do smaku.
(Kwas fitynowy: https://www.damianparol.com/
kwas-fitynowy)
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Jak robię „JOGURT” (fermentowany napój) OWSIANY?
• 1/2 szkl. płatków owsianych
• 3–5 łyżek inuliny
• ciepła woda
Wsypuję płatki owsiane do mniejszego lub większego (litrowego)
słoika do 4/5 jego wysokości. Zalewam je ciepłą wodą (najlepiej
kranówką) tak, żeby poziom wody przekraczał o 0,5–1 cm poziom
płatków. Dosypuję 3–5 łyżek inuliny (3 łyżki do mniejszego słoika,
5 do litrowego) i mieszam. Całość zostawiam na kilkanaście godzin
(najczęściej na noc) w ciepłym miejscu i przykrywam niedokręconą pokrywką. Po tych kilkunastu godzinach blenduję wszystko
w blenderze o dużej mocy i sprawdzam smak i gęstość:
• jeśli chcę bardziej kwaśny, zostawiam jeszcze na kolejny dzień
lub dwa dni w tym ciepłym miejscu,
• jeśli chcę bardziej gęsty, dosypuję jeszcze trochę zmielonych
płatków owsianych, mieszam i zostawiam,
• jeśli chcę bardziej rzadki – dolewam wody, mieszam i zostawiam.
Najczęściej jemy ten jogurt na śniadanie, z jaglanką lub płatkami
kukurydzianymi, bez dodatków, z owocami, dosłodzony erytrolem,
jeśli trzeba. Przeważnie zjadamy zawartość dużego słoika w ciągu
3–4 dni i bez mycia go nastawiam w nim od razu nowy jogurt.
Polecam tekst na temat inuliny napisany przez Monika Prucnel
http://szczesliwibezcukru.pl/inulina-slodycz-prebiotyk-jed.../
Inulina w ilości powyżej 2–3 łyżeczek na dobę może powodować
wzdęcia czy bóle brzucha, dlatego nie jemy więcej niż 1/4 dużego
słoika tego jogurtu na osobę dziennie. Oczywiście najlepiej obserwować reakcje swojego organizmu i dopasowywać te ilości indywidualnie.
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Dziko rosnące rośliny jadalne –
wskazówki dla początkujących
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Niekwestionowanym autorytetem w zakresie dziko rosnących roślin
jadalnych w Polsce jest dr hab. Łukasz Łuczaj, ekolog roślin oraz etnobotanik. Za jego zgodą publikujemy zestaw wskazówek dla osób rozpoczynających przygodę z „dziką kuchnią” i z całego serca zachęcamy do
zapoznania się z ogromem wiedzy na ten temat na stronie internetowej:
www.lukaszluczaj.pl
OD CZEGO ZACZĄĆ:
• Naucz się identyfikować jak największą ilość roślin, z reguły wystarczy
rozpoznanie rośliny do rodzaju. Gatunki w obrębie rodzaju mają zwykle
dosyć podobny smak i właściwości.
• Wybierz się nad staw późną wiosną. Zetnij młode pędy pałki wodnej wychodzące z wody, jak najmiększe, takie o długości 20–50 cm. Obierz je
z zewnętrznych twardszych warstw, z białych środków zrób zupę.
• Także wiosną zbierz kilkadziesiąt czubków młodych pokrzyw. Posiekaj je,
dodaj pół szklanki wody, trochę masła* i czosnku. Gotuj 10 minut, podawaj
jak szpinak.
• W kwietniu i maju spróbuj jeść surowe młode liście lipy i buka. Później
możesz jeść młode liście lipy wyrastające u nasady pnia. Próbuj jak najwięcej roślin na surowo, ale tylko po listku. Jeśli są gorzkie i niesmaczne, wypluwaj je, nie zatrujesz się. Łatwo zatruć się tylko grzybami (które
obecnie są klasyfikowane w odrębnym od roślin królestwie grzybów). Na
wszelki wypadek zapoznaj się jednak z najbardziej trującymi gatunkami
wymienionymi w rozdziale SKŁAD ROŚLIN. Na łące jedz kwiaty stokrotki,
szczaw, rzeżuchę, barszcz, w lesie szczawik.
• Naucz się rozpoznawać rośliny z rodziny baldaszkowatych. Są podobne
do siebie. Wiele z nich to cenne rośliny jadalne, niektóre natomiast są
trujące. Spróbuj znaleźć w twojej okolicy rosnące na łąkach i przydrożach
(zwykle na glebach gliniastych) barszcz, marchew, kminek i pasternak. Są
wspaniałymi warzywami do zup.
• Ugotuj zupę z dzikich liści i korzeni. Rośliny dobieraj starannie, jeden liść
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o gorzkim smaku zrujnuje całą zupę. Zdarzyło mi się kiedyś zepsuć zupę
jedną gałązką bylicy.
• Najbezpieczniej używać wyżej wspomnianych: pałki, szczawiu zwyczajnego, szczawiku, barszczu, marchwi, kminku, pasternaku, czosnku niedźwiedziego, pokrzywy, stokrotki, a także kozibrodu i młodych korzeni łopianu.
Zupę taką można przyprawić miętą, lebiodką (oregano) lub macierzanką.
• Jeśli masz ogród, poświęć kilka cebul lilii. Ugotowane smakują jak ziemniaki. Spróbuj też surowych liści funkii i płatków liliowców. Wszystkie trzy
rośliny to specjały japońskiej kuchni.
• Dzień Św. Michała (29 września) to tradycyjny moment początku zbierania żołędzi, wcześniej spadają głównie robaczywe. Zjedz kilka żołędzi
na surowo na miejscu, resztę zabierz i ugotuj je z popiołem (szczegóły tej
metody pod hasłem: dąb).
• No i nie przegap różnych leśnych jagód. Smażone na patelni, z odrobiną
wody, dadzą pyszną konfiturę. Można z nich ugniatać placuszki, które potem suszy się na słońcu.
Źródło: http://lukaszluczaj.pl/dzikie-rosliny-jadalne-polski-pelny-tekst/
*Od redakcji: w kuchni klimatycznej zamiast masła polecamy oleje roślinne, np. rzepakowy bio nierafinowany.
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Zioła na szóstkę!
Poniżej przedstawiamy Ci sześć pospolitych (z wyjątkiem czosnku niedźwiedziego, który dziko rosnący jest
pod ochroną), a przy tym bardzo wartościowych ziół,
niesłusznie uznawanych za niepotrzebne chwasty:
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Czosnek niedźwiedzi
Starogermańska legenda głosi, że jest pierwszym posiłkiem niedźwiedzi
po przebudzeniu ze snu zimowego (stąd nazwa rośliny). Zawiera dużo
związków siarki, które pozytywnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy,
pokarmowy, a także pomagają zwalczać grzybicę. Również działa przeciwko infekcjom wirusowym, przede wszystkim układu oddechowego. Zawarte
w nim lotne substancje, czyli kwasy fenolowe, rozrzedzają wydzielinę, która zalega w oskrzelach, i w ten sposób ułatwiają odkrztuszanie, pomagając
w walce z kaszlem.
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Ponadto czosnek niedźwiedzi wykazuje działanie podobne do antybiotyku, ponieważ niszczy bakterie chorobotwórcze w układzie pokarmowym
i oddechowym, nie zakłócając przy tym równowagi naturalnej flory bakteryjnej. Poza tym stymuluje produkcję immunoglobulin – przeciwciał biorących udział we wszystkich procesach odpornościowych. Podobno czosnek
niedźwiedzi jest najbogatszą w związki siarki rośliną w Europie i zawiera
ich kilka razy więcej niż tradycyjny czosnek. Związki siarki z jednej strony
chronią organizm przed działaniem wolnych rodników, a z drugiej pobudzają układ odpornościowy do zwalczania komórek nowotworowych.
Jedzenie czosnku niedźwiedziego działa wspomagająco w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Roślina ta zawiera sporo żelaza – podstawowego składnika hemoglobiny, odpowiadającego m.in. za przechowywanie i transportowanie tlenu w czerwonych krwinkach. Podobnie jak tradycyjny czosnek,
przyspiesza i nasila wydzielanie żółci, usprawnia pracę jelit, a tym samym
zapobiega powstawaniu wzdęć. Może być wykorzystany także w stanach
upośledzonego wytwarzania żółci, gdyż posiada właściwości żółciotwórcze
i żółciopędne. Nie zaleca się go jednak osobom zmagającym się z chorobą
wrzodową żołądka lub dwunastnicy.
Podsumowując (za dr Różańskim):
Surowcem jest całe ziele lub sam liść czosnku niedźwiedziego. Ziele i liście
zbiera się tylko w maju, to jest w okresie kwitnienia. Ziele i liście zebrane
pod koniec kwitnienia podczas suszenia zawsze żółknie i brązowieje, czyli
nie nadaje się do użytku. Suszenie surowca musi odbywać się w ciepłym,
przewiewnym i suchym miejscu, w którym panuje półmrok. Działanie i zastosowanie: wyciągi z ziela działają wykrztuśnie, moczopędnie, żółciopędnie, napotnie, odkażająco, przeciwmiażdżycowo, odtruwająco; obniżają
ciśnienie krwi, regulują przemianę materii, ogólnie wzmacniają.
Wskazania: rekonwalescencja, osłabienie, nieżyty układu oddechowego,
kaszel, stany zapalne przewodu pokarmowego, niedostateczne wydzielanie żółci, choroby zakaźne i skórne, zaburzenia przemiany materii, nadciśnienie miażdżyca, przeziębienie, skąpomocz, stany zapalne układu moczowego, zaburzenia trawienia.
Napar: 2 łyżki suszu zalać 400 ml wrzącej wody; odstawić na 20 minut;
przecedzić; można posłodzić np. ksylitolem, erytrolem. Pić 3–4 razy dz. po
200 ml; dzieci – 100–150 ml.
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UWAGA! Czosnek niedźwiedzi jest objęty częściową ochroną – nie można
go zrywać w lesie! Na szczęście można go uprawiać, kupując sadzonki do
ogródka lub na działkę. Ponadto liście czosnku niedźwiedziego są łudząco podobne do rosnących w tym samym czasie liści konwalii majowej,
których zjedzenie może doprowadzić do zatrucia. To jeszcze jeden argument za tym, aby nie zbierać w lesie tej dziko rosnącej rośliny.
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Pokrzywa zwyczajna
Zawiera wiele cennych witamin, mikroelementów i soli mineralnych pomocnych m.in. przy leczeniu kamicy nerkowej i artretyzmu. Działa na
podnoszenie odporności, oczyszczanie tkanek, a spora zawartość żelaza
poprawia skład krwi i łagodnie wspiera pracę nerek. Do celów leczniczych
wykorzystywane są liście, zbierane przed kwitnieniem oraz korzenie – wykopywane jesienią lub wczesną wiosną, jak również całe ziele. Ziele zbiera
się do czerwca, w późniejszym okresie pozyskuje się tylko górne części
pędów. Ziele wraz z kłączem działa silniej. Liście obrywa się do sierpnia.
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Wszystkie surowce należy wysuszyć w ciemnym miejscu o temp. do 40 st. C
i zmielone przechowywać w szczelnym opakowaniu.
Bardzo wartościowy jest sok uzyskiwany ze świeżych pędów pokrzywy. Medycyna ludowa zaleca, aby przy wiosennym zmęczeniu pić go co dzień na
wzmocnienie. Kurację tę warto stosować również latem, a zimą dobrym
rozwiązaniem jest herbata z pokrzywy suszonej. Taki napar – ziele zalane wrzątkiem i pozostawione przez kwadrans pod przykryciem – pomaga
walczyć ze stresem. Pokrzywa to prawdziwa skarbnica aktywnych związków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu.
Specjaliści zajmujący się ziołolecznictwem uważają ją wręcz za naturalny
antybiotyk. Można ją zbierać od wiosny do jesieni, a najbardziej wartościowe są młode liście - najlepiej cztery górne.
Napar: 2 łyżki kłączy, ziela lub liści zalać 2 szkl. wrzącej wody; odstawić
na 30 minut; przecedzić. Pić 3–4 razy dz. po 200 ml.

Sok pokrzywowy: świeże ziele i (lub) liście
zmielić maszynką/mocnym blenderem/
przepuścić przez wyciskarkę, następnie zalać do połowy ilości przegotowaną wodą;
przykryć i odstawić na 8 godzin; przecedzić.
Masy roślinnej nie wyrzucać lecz przepuścić
jeszcze przez sokowirówkę. Oba wyciągi połączyć. Przechowywać w lodówce nie dłużej
jednak jak 5 dni. Zażywać 4 razy dz. po 2
łyżki. Sok można zakonserwować poprzez
zalanie: alkoholem 40-60% (100 ml na 100
ml), winem białym lub czerwonym (100 ml
soku na 200 ml wina), gliceryną (100 ml na
100 ml), melasą, np. karobową (100 ml soku
na 200 ml melasy). Tak zakonserwowany
sok zażywać 4 razy dz. po 1 łyżce.
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Podagrycznik pospolity
Pod tym linkiem Łukasz Łuczaj podpowiada, jak go rozpoznać –
http://lukaszluczaj.pl/czy-nie-zatruje-sie-zbierajac-podagrycznik/
Do jedzenia nadają się młode liście, jeszcze bez pędów kwiatowych. Im
młodsze, tym delikatniejsze i smaczniejsze. Kwitnący podagrycznik staje
się gorzki, piekący, zaś jego pędy mają już zastosowanie wyłącznie lecznicze. Podobnie jak korzeń, który zbiera się późną jesienią lub wczesną
wiosną. Młode liście podagrycznika da się bez trudu odszukać nie tylko
wiosną, nawet po zakwitnięciu pędów pojawiają się kolejne. Bardzo intensywnie odrastają też po skoszeniu lub zbiorze.
Kiedyś leczono nim podagrę (stąd nazwa), dziś określaną jako dna moczanowa oraz inne schorzenia stawów, a także nerek i przemiany materii. Właśnie potencjał oczyszczania nerek i usuwanie z organizmu złogów
oraz zanieczyszczeń, a także regulowanie procesów trawiennych, stanowi
o jego wysokich walorach jako rośliny spożywczej. Kilka wieków temu, zanim
w naszym regionie pojawiły się warzywa znane jako „włoszczyzna”, młode
liście podagrycznika stanowiły często warzywny dodatek do potraw. Jest
zresztą bliskim krewnym selera, pietruszki, marchwi, lubczyku – należy
do tej samej rodziny selerowatych. Podagrycznik nadaje się do jedzenia
na surowo, można go gotować, kisić, zasolić, suszyć. Nadaje się do zrobienia przetworów o pikantnym, wyrazistym smaku: przecierów, pesto itp.
Podobnie jak pokrzywę czy lebiodę, warto przyrządzać go jak szpinak czy
nadzienie do naleśników, pierogów, zapiekanek.
Z liści czosnku niedźwiedziego, pokrzywy oraz podagrycznika można robić
m.in. zupę, pesto oraz dusić na oleju z cebulą i czosnkiem a la szpinak.
Nadają się też do jedzenia na surowo, w surówkach, sałatkach czy na kanapkach. Patrz: przepisy na kwiecień.
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Mniszek pospolity/lekarski
Roślina wyjątkowo mało wymagająca i znosząca naprawdę niełatwe warunki, a zarazem nadająca się do jedzenia i cenna odżywczo. Oczyszcza
i wspomaga pracę wątroby (zapobiega stłuszczeniu). Bardzo dobrze reguluje wydzielanie i przepływ żółci. Działa odtruwająco, moczopędnie,
wzmacnia i uszczelnia naczynia krwionośne oraz wspiera pracę trzustki,
stymulując jej funkcje. Zawarta głównie w liściach i łodyżkach goryczka
powoduje, że jest też przydatny w procesie trawienia. Dodatkowo zwiększa
oddychanie wewnątrzkomórkowe, a co za tym idzie – przyspiesza metabolizm (ważne przy otyłości).
Kwiat i liść mniszka można zjadać na surowo jak również suszyć. Łodyżki,
kruche i gorzkawe można gryźć na surowo, właśnie dla wzmocnienia wątroby. Kwiat mniszka zbiera się w porze masowego kwitnienia, pod koniec
kwietnia i w maju. Do suszenia przeznacza się całe kwiaty albo wyskubane
z koszyczków płatki. Nadają się na napary (herbatki), można je wykorzystać jako dodatek do różnych dań albo delikatną przyprawę. Świeże nadają
się po prostu do jedzenia, dekoracji dań, smażenia w naleśnikowym (lub
podobnym) cieście, parzenia jako napar. Robi się też z nich smaczne wino
lub nalewki.
Młode liście mniszka można zbierać praktycznie przez cały sezon, zwracając uwagę, by były świeże i jasnozielone. Późniejsze zbiory można przeznaczyć na susz, który w zimie da się wykorzystywać jako dodatek i przyprawę
do potraw.
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Syrop z kwiatów mniszka
z erytrolem i melasą:
• 200 kwiatów mniszka
w pełnym rozkwicie
• 0,5 l wody
• 0,5 kg erytrolu
• 1 łyżeczka kwasku cytrynowego
• 1 łyżka melasy karobowej
Wykonanie: kwiaty mniszka zbieraj do przewiewnego naczynia, np na sitko czy do koszyka. Zaraz po powrocie do domu wyłóż je (na 30–60 min.)
płatkami do dołu na białym papierze, aby wyszły z nich wszystkie żyjątka.
Następnie włóż kwiaty do rondelka i zalej wodą. Powoli gotuj na małym
ogniu, aż się zagotują. Odstaw na 12–24 godz. do maceracji. Po tym czasie
dokładnie odlej i wyciśnij wodę, stosując gazę czy płótno. Uzyskany płyn
gotuj na wolnym ogniu, dosypując stopniowo erytrol i dodając kwasek cytrynowy. Może to potrwać 1–2 godziny. Im dłużej będziesz podgrzewać,
tym syrop będzie ciemniejszy i bardziej gęsty, a także będzie się zmniejszać jego ilość. Po zdjęciu z ognia możesz dodać melasę (co trochę zmieni
jego smak). Ciągle gorący wlej do małych słoiczków i odwróć dnem do
góry, aż nie wystygną. Z takiej ilości składników otrzymałam 3 słoiczki jak
z musztardy czy koncentratu pomidorowego.
Napar: 2 łyżki ziela (liści) lub korzeni, albo 3 łyżki zmielonych kwiatów
zalać 2 szkl. wrzącej wody; odstawić na 30 minut; przecedzić. Pić 3–4 razy
dz. po 100-200 ml.
Sok mniszkowy – Succus Taraxaci: świeże umyte ziele i (lub) korzeń przepuścić przez sokowirówkę. Sok zażywać 3–4 razy dz. po 1 łyżeczce lub
łyżce. Można go zakonserwować poprzez zalanie 40% alkoholem (100 ml
soku na 100 ml alkoholu). Odrzuconą przez sokowirówkę masę roślinną
nie wyrzucać lecz sporządzić z niej alkoholaturę (patrz wyżej) lub macerat:
pół szkl. masy roślinnej zalać 1 szkl., wody przegotowanej o temp. pokojowej; macerować 6–8 godzin, przecedzić. Pić 3–4 razy dz. po 100–200 ml.
Większą ilość maceratu przechowywać w lodówce, nie dłużej jednak jak
5 dni.
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Krwawnik pospolity
To znana roślina lecznicza. Surowcem zielarskim są wysuszone kwiatostany krwawnika oraz ziele zebrane w okresie kwitnienia. Surowce suszy
się w temp. do max 40 st. C. Krwawnik zawiera olejek eteryczny (najwięcej
w początkach kwitnienia) oraz garbniki, flawonoidy, kwasy organiczne,
sole mineralne, triterpeny, cholinę. Działa przeciwbakteryjnie, żółciotwórczo, przeciwzapalnie, przeciwkrwotocznie, bakteriostatycznie, wiatropędnie, rozkurczająco, moczopędnie, uspokajająco, pobudza wydzielanie soku
żołądkowego, trzustkowego i jelitowego. Bywa stosowany wewnętrznie
w braku apetytu, wzdęciach, niestrawności, a zewnętrznie w stanach zapalnych skóry i błon śluzowych oraz jako środek przyspieszający gojenie
się ran. Reguluje obfite, bolesne i nieregularne krwawienia miesiączkowe,
bezcenny w okresie po- i przekwitania. Jest także ceniony w kosmetyce
– maseczka działa oczyszczająco, wygładzająco, wybielająco i przeciwzapalnie.
Jak stosujemy krwawnik? Na wiosnę dodajemy do surówek i sałatek po
kilka młodych listków.
Napar: 2 łyżki ziela lub 3 łyżki kwiatów zalać 2 szkl. wrzącej wody; odstawić na 20 minut; przecedzić. Pić 3–4 razy dz. po 200 ml.
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Skrzyp polny (S. łąkowy, S. leśny)
Dzięki obecności flawonoidów zwiększa objętość wydalanego moczu i usuwa nadmiar moczanów, w związku z tym odwary z tej rośliny stosuje się
jako słaby środek moczopędny w mało nasilonych schorzeniach dróg moczowych. Działa również łagodnie rozkurczowo na drogi żółciowe i moczowe, a także uszczelnia ściany naczyń krwionośnych. Reguluje przemianę
materii, zwiększa krzepliwość krwi, ułatwia przyswojenie wapnia, likwiduje drobne krwawienia.
Można go stosować w postaci okładów przy uszkodzeniach skóry, oparzeniach, w stanach zapalnych. Poza tym jest przydatny w niektórych
chorobach skórnych wywołanych nagromadzeniem we krwi szkodliwych
produktów przemiany materii, m.in. w łuszczycy. Po skrzyp polny mogą sięgać także osoby zmagające się z cerą naczynkową. Wzmocni on naczynka
i zmniejszy ryzyko ich pękania. Wzbogaca organizm w krzemionkę, potas
i magnez.
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Surowcem jest ziele – które zbiera się od czerwca do
sierpnia i suszy w otwartym piekarniku ogrzanym do
temp. 60–70 st. C. Suche ziele jest bardzo kruche, ma
miły, sianopodobny zapach. Należy je zmielić i przesypać do szczelnego naczynia.
Zewnętrznie odwary służą do płukania w stanach zapalnych jamy ustnej. Dzięki zawartemu w skrzypie polnym krzemowi włosy są lśniące i mocne, paznokcie
się nie rozdwajają, a proces starzenia się skóry zostaje
zahamowany.
Ze skrzypu przygotowujemy napar/herbatkę, czyli młode lub suszone pędy zalewamy wrzątkiem i odstawiamy
pod przykryciem na 10–15 min.
Napar: 2 łyżki ziela zalać 1–2 szkl. wody wrzącej; parzyć pod przykryciem 30 minut; przecedzić. Pić 4 razy
dz. po 100–150 ml lub 2 razy dz. po 200 ml.
Albo odwar: czyli całe pędy skrzypu zalewamy zimną
wodą i zagotowujemy pod przykryciem także ok. 10
min. Nie przesadzamy z ilością, stosujemy go raz na
kilka dni. Należy jednocześnie zażywać wit. B1 – 1 razy
dz. po 1 tabl. 25 na 2 h przed wypiciem preparatu skrzypowego. Brak lub niedobór wit. B1 jest przeciwskazaniem do stosowania skrzypu.

Opracowanie, przepisy i zdjęcia: Barbara Wojtaszek
i Ewa Nowacka na podstawie własnych doświadczeń
oraz literatury:
Poradniki dr Henryka Różańskiego: https://rozanski.li/
Zielicha – Zielarstwo, zdrowie, radość i cisza...
Zdrowie, odchudzanie, diety, ciąża, psychologia – PoradnikZdrowie.pl
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JADŁOSPISY
JAK KORZYSTAĆ Z PONIŻSZYCH JADŁOSPISÓW?
Przedstawiamy Ci po 2 pokazowe całodzienne jadłospisy na miesiąc: roślinne, sezonowe i w 90% lokalne. Ilości są obliczone na 2 dorosłe osoby. Zachęcamy do wprowadzenia w Twojej kuchni jednego dnia
dla klimatu w tygodniu, potem dwóch dni w tygodniu
i w miarę możliwości zwiększania tej częstotliwości,
jeśli nie całych dni, to pojedynczych posiłków :)
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Kwiecień
–
I zestaw

Barbara Wojtaszek,
Ryś Kulik

Śniadanie
Świeży sok z pokrzywy, marchewki
i buraków ćwikłowych
• garść pokrzyw
• 4 średnie marchewki
• 4–6 średnich buraków
Wykonanie: zbierz garść pokrzyw, obrywając tylko
4 górne liście; szczoteczką umyj marchewki oraz
buraki – możesz je pokroić na mniejsze kawałki.
Wyciśnij je w wyciskarce, zaczynając od pokrzyw
i kończąc na burakach. Sok najlepiej pić na świeżo i na czczo, wtedy wchłaniamy najwięcej odżywczych substancji. Wyciśniętą pokrzywę z marchewką można jeszcze zaparzyć na sitku jako herbatę,
a wyciśnięte wytłoki z buraków zakisić z dodatkiem
przekrojonego ząbka czosnku, kilku ziaren ziela angielskiego, soli oraz ciepławej wody. Do tego jemy
„Jogurt owsiany” z przepisu ze str. 31 dosłodzić do
smaku erytrolem i połączyć z płatkami kukurydzianymi, najlepiej bez żadnych dodatków (polskiej produkcji można je kupić np. tutaj: www.badapak.pl)
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Obiad
Zupa z pokrzyw z cieciorką
• czubki pokrzyw, czyli 4 górne liście
zebrane w dużej ilości (min. 100 sztuk,
czyli pełny garnek, w którym chcemy
ugotować zupę – bez ugniatania ich)
• olej rzepakowy nierafinowany,
tłoczony na zimno
• 2–3 szkl. wody
• ziele angielskie i liść laurowy
• 3 ząbki czosnku
• sól, pieprz czarny, pieprz ziołowy
• opcjonalnie woda z ogórków kiszonych
• 1 szkl. suchej cieciorki
Wykonanie: Cieciorkę namocz na noc, przy śniadaniu lub przed porą obiadową ugotuj do miękkości (wodę po gotowaniu cieciorki możesz wykorzystać do pysznego majonezu wegańskiego, patrz poniżej). Osobno zagotuj
do wrzenia pokrzywę w wodzie z zielem angielskim i liściem laurowym,
następnie pogotuj przez ok. 5 minut. Wyciśnij lub bardzo drobno pokrój
czosnek i dodaj do zupy, razem z pozostałymi przyprawami do smaku.
Zblenduj na gładko. Możesz też dodać wodę z kiszonych ogórków, tylko
wtedy ostrożnie z solą. Połącz z odcedzoną cieciorką. Na talerzu opcjonalnie posyp pestkami dyni, słonecznika czy grzankami z suchego chleba.
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Naleśniki z kaszy gryczanej
z czosnkiem niedźwiedzim
• 1 szkl. suchej kaszy gryczanej
• 1,5 szkl. wody
• 1 pęczek liści czosnku niedźwiedziego
(z legalnego źródła, jest to bowiem
roślina chroniona)
• 1 garść orzechów włoskich
• 2 łyżki oleju rzepakowego nierafinowanego,
tłoczonego na zimno
• sól do smaku
Wykonanie: Kaszę gryczaną zalej wodą i namocz, najlepiej całą noc (kilkanaście
godzin). Po tym czasie zblenduj całość (kaszę i wodę) z odrobiną soli tak, aby
uzyskać masę o konsystencji ciasta na naleśniki (być może trzeba będzie dolać
odrobinę wody). Smaż na dobrze rozgrzanej naleśnikowej patelni, raczej nie potrzeba do tego żadnego tłuszczu. Czosnek niedźwiedzi umyj i zblenduj na gładką
masę razem z orzechami włoskimi, olejem rzepakowym oraz odrobiną soli. Tak
przygotowanym farszem smaruj ciepłe naleśniki.
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Surówka z kiełkami
Wykonanie: Kiełki z kaszy gryczanej niepalonej – wsyp kilka łyżek kaszy na sitko
zanurzone w miseczce wypełnionej wodą,
pozwól im napęcznieć przez kilka godzin,
potem odlej wodę i przelewaj świeżą wodą
2 razy dziennie przez kilka dni. Kiedy kasza
wypuści korzonki, a następnie zakiełkuje
zielonymi łodyżkami i listkami, wtedy nadaje się do spożycia. Możesz posypywać
nimi kanapki lub dodawać do surówek, np.
z kapusty pekińskiej, ogórków kiszonych,
pora, zakiszonych wytłoków buraczanych
pozostałych po soku itp.
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Surówka z ziołami
• 4 duże liście kapusty pekińskiej
• po kilka liści ziół z łąki czy ogrodu:
czosnek niedźwiedzi, mniszek lekarski,
krwawnik pospolity, podagrycznik,
pokrzywa; także ostrożeń łąkowy
lub warzywny, babka zwyczajna
i lancetowata
• garść pokrojonej kapusty kiszonej
lub 2 ogórki kiszone
• kilka suszonych pomidorów
• 2 ząbki czosnku
• olej z suszonych pomidorów
lub rzepakowy nierafinowany bio
• przyprawy: pieprz ziołowy, lubczyk,
majeranek itp.
• opcjonalnie: kwiaty czosnku
niedźwiedziego, rzeżuchy łąkowej,
płatki mniszka lekarskiego
do przystrojenia

Zamiast sosu możesz użyć majonezu
na bazie wody po ugotowaniu cieciorki:
• 0,5 szkl. wody po ugotowanej
cieciorce – po odcedzeniu należy ją
zredukować, czyli zagotować do
zgęstnienia
• 1 łyżka płatków drożdżowych
• 2 łyżeczki octu jabłkowego
fermentacyjnego
• 3/4 łyżeczki musztardy
z ziarnami gorczycy
• 1/2 łyżeczki soli
• opcjonalnie szczypta erytrolu
• 1 1/4–2 szkl. oleju rzepakowego
bio nierafinowanego

Wykonanie: liście kapusty i zioła dokładnie umyj (wodą po ich umyciu
możesz podlać rośliny), pokrój na kawałki; podobnie pokrój kapustę czy
ogórki kiszone i suszone pomidory.
Z oleju, przypraw i drobno pokrojonego lub przeciśniętego przez praskę
czosnku zrób sos, wymieszaj go z surówką. Przystrój kwiatami.

Wykonanie: wszystkie składniki poza
olejem umieść w kielichu blendera
i miksuj na najwyższych obrotach do
czasu, aż porządnie się spienią. Następnie powoli dolewaj olej, jednocześnie blendując całość, aż do zgęstnienia. Majonez odstaw do lodówki
na 20 min.
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Kolacja
Pesto z ziaren słonecznika z ziołami
z ogrodu – na chlebie lub makaronie
Wykonanie: My na ogół robimy pesto w proporcji
pół na pół słonecznika i zielonych liści – pokrzywy,
czosnku niedźwiedziego, młodego podagrycznika,
szpinaku, naci pietruszki/rzodkiewki/marchewki/
selera itp. – Ty możesz dopracować własne proporcje. Pestki słonecznika mogą być suche – pesto
będzie wówczas bardziej „chrupiące” – albo namoczone i odcedzone – pesto będzie bardziej gładkie.
Słonecznik i zielone liście blenduj z dodatkiem
oleju rzepakowego bio, soli, pieprzu czarnego lub
ziołowego, opcjonalnie z kilkoma ząbkami czosnku
i przyprawami: majerankiem, lubczykiem.
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Kwiecień
–
II zestaw
Ewa Skotalczyk

Śniadanie
Jaglanka
• 1 szkl. płatków jaglanych
• 1,5 szkl. wody
• średniej wielkości jabłko
• garść żurawiny
• garść prażonego słonecznika

Wykonanie: Płatki jaglane zalej niewielką ilością wody – tak aby przykryć płatki,
połowę jabłka pokrój w kostkę i dodaj do
płatków. Całość zagotuj. Możesz dodać niewielką ilość mleka roślinnego – np. owsianego własnej produkcji (patrz: przepis na
str. 30). Po zagotowaniu dodaj garść suszonej żurawiny, pomieszaj, wierzch posyp
prażonym słonecznikiem i drugą połową
jabłka pokrojonego w kostkę. Przed śniadaniem możesz wypić herbatkę ziołową
lub sok wyciskany z sezonowych owoców
i warzyw (np. jabłko, marchew, seler).
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Obiad
Krupnik gryczany
pomidorowy
• 0,5 szkl. kaszy gryczanej białej
• 1 duża marchewka
• 1 średnia pietruszka
• kawałek selera (korzeń)
• liść laurowy, 2–3 ziarna ziela angielskiego
• duży słoik pomidorów krojonych
(najlepiej przygotowanych samodzielnie
latem w poprzednim sezonie)
• sól, pieprz
Wykonanie: Zagotuj wodę z dodatkiem soli (ok. 1,5–2 litry), do gotującej się wody wsyp wypłukaną kaszę gryczaną, gotuj przez ok. 5 minut.
Następnie dodaj warzywa starte na tarce (duże oczka), ziele angielskie
i liść laurowy, gotuj na wolnym ogniu ok. 15–20 minut (do miękkości
warzyw i kaszy). W międzyczasie podsmaż na oleju pomidory. Dodaj
je pod koniec gotowania się zupy. Dopraw do smaku. Posyp natką
pietruszki.
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Spaghetti marchewkowe
• makaron spaghetti
• 1 duża marchewka lub 2 średnie
• olej
• ziarna sezamu
• sos sojowy
• opcjonalnie szypiorek
Wykonanie: W lekko osolonej wodzie ugotuj makaron spaghetti – taki jaki lubisz (np. pełnoziarnisty orkiszowy lub bezglutenowy z mąki grochowej/fasolowej itp.). W międzyczasie marchewkę
obierz i zetrzyj na specjalnej tarce do warzyw julienne (takie tarki/ krajalnice są dostępne w wielu sklepach, tną marchewkę na długie, cieniutkie
paseczki – słupki wyglądające na spaghetti).
Rozgrzej olej na patelni, wrzuć spaghetti marchewkowe, podsmaż krótko: 2–3 minuty, dodaj
kilka kropel sosu sojowego, następnie dodaj
ugotowany i odcedzony makaron spaghetti, posyp sezamem, wymieszaj. Możesz posypać szczypiorkiem. Podawaj jako samodzielne danie albo
z surówką z białej kapusty (patrz: poprzednie
e-booki). Świetnie sprawdza się także jako drugie śniadanie do pracy lub kolacja. W sezonie na
cukinię można zrobić wersję mieszaną: spaghetti marchewkowo-cukiniowe. Cukinię kroimy tak
samo na tarce julienne. Najpierw smażymy marchewkę, następnie dodajemy cukinię i smażymy
je razem już bardzo krótko. Takie danie wygląda
jeszcze atrakcyjniej ze względu na połączenie kolorów.
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Kolacja
Pasztet „zero waste”
• warzywa pozostałe z gotowania bulionu (marchewka, pietruszka,
seler, może też być por)
• 1 szkl. soczewicy (ugotowanej lub podduszonej)
• 1 mała surowa marchewka starta na tarce
• 2 duże cebule
• 4–5 pomidorów suszonych z zalewy olejowej
• 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego
• przyprawy: papryka czerwona słodka, szczypta papryki
wędzonej, ostrej, pieprz ziołowy, cząber, sól, pieprz,
olej rzepakowy, starta gałka muszkatołowa
• opcjonalnie: siemię lniane (2 łyżki siemienia namoczone na
ok. 15 minut – lub dłużej w ok. 4–6 łyżkach zimnej wody
i zblendowane), prażony słonecznik, płatki jaglane, otręby
owsiane, kasza manna
Wykonanie: Warzywa, które często (przynajmniej u mnie) pozostają po gotowaniu bulionu – rosołu warzywnego możesz użyć do pasztetu. Możesz je też
ugotować specjalnie do pasztetu. Cebulę pokrój, surową marchewkę zetrzyj
na tarce i duś razem na niewielkiej ilości oleju rzepakowego z dodatkiem przypraw i koncentratu pomidorowego. Możesz dodać odrobinę wody, jeśli warzywa
są zbyt suche. Soczewicę albo ugotuj oddzielnie albo duś razem z marchewką
i cebulą (do duszenia najlepiej nadaje się soczewica czerwona, jest miękka; możesz ją też wcześniej namoczyć). Następnie w dużej misce zblenduj
razem warzywa duszone, warzywa gotowane, 2–3 pomidory suszone oraz
zblendowane wcześniej na gęstą masę siemię lniane. Dodaj – opcjonalnie –
pozostałe składniki: kaszę mannę, otręby, płatki jaglane, prażony słonecznik
oraz pozostałe 2 lub 3 pomidory suszone pokrojone w paseczki. Wszystko
wymieszaj. Masę włóż do wysmarowanej olejem foremki. Możesz posypać po
wierzchu ziołami, np. cząbrem. Piecz w 180 st. C z termoobiegiem przez ok.
1 godzinę. Podawaj z chlebem (przepis na chleb na zakwasie patrz: e-book
jesień), kiszonym ogórkiem, rzodkiewką. Taki pasztet jest daniem szybkim,
kreatywnym, za każdym razem wychodzi trochę inny, gdyż nie ma ustalonych sztywno proporcji. Możesz dodać do niego takie warzywa, jakie akurat
masz pod ręką; część składników pominąć itd. Bazą są jakieś warzywa, jakieś
strączki i cebula podsmażona.
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Maj
–

I zestaw
Joanna Hetman
Piotr Ziegler

Śniadanie
Kanapki z pastą z ciecierzycy
i dodatkami
• 200 g namoczonej przez noc ciecierzycy
(należy ją moczyć co najmniej 10 godzin
w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej)
• pół niedużej cebuli (ilość cebuli w paście
jest dowolna, ale trzeba uważać,
by nie została dominantą w bukiecie
smakowym)
• 2 łyżki oliwy lub oleju roślinnego
• 2 łyżki wody
• szczypta papryki wędzonej, oregano
i pieprzu
• dodatki do kanapek (w maju w Polsce
zaczynają rosnąć ogórki, rzodkiewki, sałata,
szczypiorek, można też postawić na ogórki
kiszone lub małosolne)
Wykonanie: Cebulę, oliwę, wodę, cieciorkę
i przyprawy wrzuć do kielicha blendera i zblenduj na jednolitą masę. Jeśli pasta wydaje się
zbyt gęsta, możesz dodać trochę więcej wody.
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Obiad
Zupa szpinakowa
• mały por
• 2 marchewki
• 1 pietruszka
• ćwiartka selera
• 3 duże ziemniaki
• 600 g szpinaku
• 2 ząbki czosnku
• oliwa lub olej roślinny do smażenia
Wykonanie: Włoszczyznę obierz i pokrój w drobną kostkę, ziemniaki
obierz i pokrój na większe kawałki. Rozmiar jarzyny w naszym bulionie nie
ma znaczenia, ale taki zabieg sprawi, że w naszej zupie będzie dominował
smak szpinaku i ziemniaka, a tak właśnie lubimy :) Warzywa zalej 4 litrami
wody i ugotuj bulion. W międzyczasie szpinak dokładnie umyj pod bieżącą
wodą, aby pozbyć się ziemi. Liście i łodygi bardzo drobno posiekaj i wrzuć
na patelnię z rozgrzanym olejem. Zetrzyj czosnek i dodaj do smażącego
się szpinaku. Szpinak smaż około 15 min, a potem dodaj do gotującej się
zupy. Całość gotuj razem przez 10 min od momentu, gdy warzywa będą
miękkie. Zawsze robimy duże ilości zupy na 2–3 obiady lub jako przekąski
w trakcie dnia.
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Białe szparagi z ziemniakami i surówką
• białe lub zielone szparagi (zwykle są pakowane po około 0,5 kg)
• 1 kg młodych ziemniaków
• oliwa lub olej roślinny do smażenia
• koperek
• mała cebula
• mały pomidor
• mały ogórek kiszony
Wykonanie: Ziemniaki umyj dokładnie szczotką i gotuj w mundurkach
w osolonej wodzie, aż do zmięknięcia. Szparagi obierz ze skórki (zielonych
nie musimy obierać!) i również gotuj w wodzie ze szczyptą soli, aż zmiękną, czyli około 20 min. Cebulę podziel na pół – jedną połowę pokrój w plasterki i smaż na oliwie. Gdy cebula się zeszkli, dorzuć do niej szparagi, by
je zarumienić. Drugą połowę poszatkuj w kostkę i dodaj do niej pomidora
i ogórka – również pokrojone w kostkę, jako surówkę. Ziemniaki podawaj
w skórce, skropione oliwą ze smażenia i posypane koperkiem.
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Kolacja
Pasztet z czerwonej soczewicy
• 2 szkl. suchej soczewicy
• 1 średnia marchew
• 1 cebula
• 2 ząbki czosnku
• 3 łyżki oliwy lub oleju roślinnego
• 3 łyżki zmielonego siemienia lnianego
• 2 łyżki sosu sojowego (do smaku)
• 100 g pestek słonecznika lub/i pestek dyni
• szczypta papryki wędzonej, soli, bazylii, oregano i pieprzu mielonego
Wykonanie: Soczewicę umyj pod bieżącą zimną wodą i gotuj w 4 szklankach osolonej wody, aż wchłonie jej całość (lub prawie całość). Cebulę posiekaj na drobne kawałki i smaż do zeszklenia na oliwie. Marchew
i czosnek zetrzyj na najmniejszych oczkach tarki i dorzuć do cebuli. Smaż
jeszcze przez około 5 min, ciągle mieszając. Całość zmieszaj z soczewicą,
oliwą, sosem sojowym i przyprawami. Masę włóż do keksówki wyłożonej
papierem do pieczenia. Upraż słonecznik lub/i dynię i posyp nimi pasztet.
Na koniec piecz go w piekarniku przez 40 min w temperaturze 180 stopni.
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Maj
–

II zestaw
Joanna Hetman
Piotr Ziegler

Śniadanie
Słonecznikowy twarożek
z rzodkiewką i zieloną cebulką
• 1 szkl. ziaren słonecznika
• 3 łyżki wody z ogórków kiszonych
• 3 łyżki płatków drożdżowych
• pęczek rzodkiewki
• zielony szczypiorek wraz z cebulką
(ewentualnie dodatkowo mała cebula)
• sól i pieprz do smaku
Wykonanie: Słonecznik namocz w wodzie co najmniej przez 10 godzin. Namoczone ziarna odcedź
i wrzuć do kielicha blendera wraz z wodą z kiszonych ogórków, płatkami drożdżowymi i kawałkiem
cebuli. Blenduj do uzyskania masy twarożku, jeżeli masa będzie za gęsta, możesz dodać trochę
wody lub oliwy. Rzodkiewki i resztę cebuli pokrój
w plasterki, zieloną cebulkę poszatkuj. Całość dodaj do twarożku i zamieszaj. Podawaj ze świeżym
chlebem.
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Obiad
Krem kalafiorowo-kalarepowy:
• 1 mały por
• 2 marchewki
• 1 pietruszka
• ćwiartka selera
• 3 duże ziemniaki
• pół kalafiora
• 1 duża kalarepa
• koperek
• suchy chleb na grzanki
Wykonanie: Włoszczyznę, kalarepę i ziemniaki obierz
oraz pokrój na mniejsze kawałki. Kalafiora pokrój
w różyczki i dodaj do całości. Zalej wszystko 4 litrami
wody i gotuj, aż jarzyny zmiękną. Podsmaż na patelni chleb pokrojony w kostkę. Zupę zblenduj na krem,
dodaj koperek i podawaj z grzankami.
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Naleśniki z truskawkami
• 1,5 szkl. mleka roślinnego
(najlepiej owsianego, patrz przepis str. 30)
• 4 łyżki wody
• 1 szklanka mąki pszennej lub orkiszowej
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• oliwa lub olej roślinny do smażenia
• 500 g truskawek
• erytrol zmielony na puder lub melasa np. karobowa
Wykonanie: Mleko roślinne, wodę i mąki mieszaj razem w misce bardzo
dokładnie, by nie zostały grudki. Masa powinna mieć gęstą, ale płynną
konsystencję. Ciasto odłóż na 30 min. do lodówki. Następnie smaż naleśniki na mocno rozgrzanej oliwie (około 1 łyżka na 1 naleśnik). Truskawki
pokrój na plasterki i nadziewaj nimi naleśniki. Podawaj posypane erytrolem zmielonym na puder lub polanymi melasą np. karobową.
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Kolacja
Barbara Wojtaszek, inspiracja od Ewy Nowackiej

Podagrycznik duszony na cebuli z czosnkiem – a la szpinak
• 4–6 garści liści podagrycznika
• 4 liście pokrzywy
• 2 cebule
• 2 ząbki czosnku
• olej rzepakowy bio (lub inny)
Wykonanie: Zbierz sporo młodych liści podagrycznika, 4–6 garści. Możesz połączyć je z górnymi 4 liśćmi pokrzyw. Dobrze umyj i odcedź.
Podsmaż 2 cebule na oleju rzepakowym bio, następnie dorzuć umyte liście
podagrycznika/pokrzywy i duś pod przykryciem przez ok. 10 min. Na koniec dodaj 2 ząbki czosnku pokrojone w piórka lub przeciśnięte przez praskę i sól do smaku. Podawaj na chlebie lub z makaronem.
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Czerwiec
–
I zestaw
Oliwia Fujak

Śniadanie
Jaglanka z amarantusem
(można kupić polski, czasem
zwany szarłatem) i sezonowymi
owocami:

• 0,6 szkl. suchej kaszy jaglanej
• 0,15-0,2 szkl. amarantusa
• 0,8 szkl. dowolnego mleka roślinnego
• 0,8 szkl. wody
• owoce sezonowe np. jagody czy truskawki
• ulubione lokalne orzechy lub pestki
• ewentualnie coś do słodzenia (niekoniecznie)
Wykonanie: Kaszę jaglaną wypłucz w zimnej wodzie na sicie, aż przestanie barwić wodę na szary kolor. Przepłukaną kaszę i amarantus umieść
w garnku i zalej mlekiem roślinnym i wodą. Doprowadź do wrzenia
i zmniejsz ogień tak, aby kasza i amarantus gotowały się wolno pod przykryciem przez 18–20 minut (bez mieszania). W tym czasie kasza powinna wchłonąć cały płyn. Po ugotowaniu dodaj sezonowe owoce i ulubione
pestki. Ewentualnie dosmacz ulubionym słodzikiem (niekoniecznie).
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Obiad
Wegański gulasz węgierski
Pasta cebulowa:
• 1 cebula
• 1 łyżka słodkiej papryki
• 1/2 łyżki ostrej papryki
• 1/4 łyżeczka papryki wędzonej (koniecznie!)
• szczypta soli i cukru
• 1/6 szkl. wody
• olej
Gulasz:
• 1 spora marchewka
• 1 średnia pietruszka
• 250 g pieczarek
• 1/3 selera
• 1/2–3/4 szkl. bulionu
• 1 łyżka sosu sojowego
• sól, olej
Wykonanie: Pokrojoną cebulę smaż na oleju. Kiedy zacznie się robić przeźroczysta, dodaj wszystkie przyprawy i dalej smaż na małym ogniu przez
ok. 3 minuty. Potem wlej wodę i duś pod przykryciem ok. 10 minut. Na
koniec zblenduj na gładką pastę.
Warzywa pokrój w grubą kostkę a pieczarki w połówki lub ćwiartki. Na
dnie dużego garnka rozgrzej olej i dodaj pokrojone warzywa korzeniowe.
Smaż przez 10 minut na średnim ogniu, przez pierwsze 2 minuty nie mieszaj, a potem mieszaj jak najrzadziej – warzywa mają się zrumienić i być
złote. Potem dodaj pieczarki, wymieszaj, aby znalazły się bliżej dna garnka i smaż tak jak warzywa korzeniowe, czyli bez zbytniego mieszania. Do
miękkich warzyw dodaj pastę, bulion i sos sojowy. Przykryj i gotuj przez
10 minut, a na koniec dopraw solą.
Podawaj z bułeczką, ulubioną kaszą a najlepiej wegańskimi plackami
ziemniaczanymi.
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Kolacja
Chleb z różnymi pastami np. fava (hummus z grochu),
pesto z natki pietruszki
Fava (hummus z polskiego grochu)
• 100 g grochu (połówki)
• 2 cebule
• 2 liście laurowe
• olej, sól
• delikatny ocet np. balsamiczny
Wykonanie: Namoczony wcześniej groch gotuj do miękkości z liśćmi laurowymi. Drobno pokrojoną cebulę posól i zmieszaj z kilkoma łyżkami oleju a potem smaż dość długo, aż będzie złota, wręcz
skarmelizowana. Ugotowany, odsączony groch już bez liści laurowych miksuj z cebulą na gładko. Posól do smaku (jeśli trzeba), dodaj
wg upodobania octu i oleju, aby uzyskać pożądaną konsystencję.

Pesto z natki pietruszki
• natka pietruszki
• garść lokalnych orzechów lub pestek np. orzechów laskowych
lub słonecznika
• 1 łyżeczka płatków drożdżowych nieaktywnych
• 1/2 ząbku czosnku
• delikatny ocet np. balsamiczny
• sól i pieprz
Wykonanie: Wszystkie składniki zmiksuj w blenderze do pożądanej
konsystencji. Smakuje obłędnie na chlebie, tostach, a nawet jako danie obiadowe z makaronem.
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Czerwiec
–
II zestaw
Oliwia Fujak

Śniadanie
Chleb z różnymi pastami:
soczewicowo-pomidorową
i soczewicowo-pieczarkową
lub twarożkiem słonecznikowym
(przepis dostępny w e-booku lato
str. 27), a na wierzch świeże
pomidory, ogórki, rzodkiewki,
szczypiorki – co kto lubi!
Pasta z soczewicy
• 1 szkl. soczewicy czerwonej, zielonej
bądź brązowej (im ciemniejszy kolor,
tym dłużej się gotuje)
• 100–200 g pieczarek
• suszone pomidory w oleju
• 1 łyżeczka sosu sojowego
• 1 łyżeczka płatków drożdżowych
nieaktywnych
• papryka wędzona
• sól, pieprz
• 2 szkl. wody

Wykonanie: Soczewicę gotuj w 2 szklankach wody na wolnym ogniu pod
przykryciem, aż wchłonie całą wodę i będzie miękka. Powinno to potrwać
około 8–30 minut (w zależności od koloru soczewicy). Po ugotowaniu soczewicę podziel na dwie równe części.
Do jednej części dodaj kilka pomidorów suszonych i zblenduj na gładko.
Możesz doprawić solą i pieprzem do smaku. Jeśli pasta będzie za mało
pomidorowa, dodaj więcej pomidorów, a jak za sucha dolej odrobinę oleju
ze słoika z pomidorami suszonymi.
Do drugiej części dodaj wcześniej usmażone pieczarki, sos sojowy, płatki
drożdżowe, szczyptę papryki wędzonej oraz sól i pieprz. Zblenduj.
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Obiad
Wegańskie ragu
• 1 duża marchewka
• 1/2 dużego selera
• 1 średnia pietruszka
• 5 małych pieczarek
• 2–3 suszone grzyby zmiksowane na proszek
• 400–500 g sparzonych, obranych
i zblendowanych pomidorów
• 1 łyżeczka koncentratu pomidorowego
• 2 ziarna ziela angielskiego
• 1 liść laurowy
• 1 duża cebula
• 1/4 szkl. czerwonej soczewicy
• 1 łyżka sosu sojowego
• 1 łyżka płatków drożdżowych nieaktywnych
• 1/2 łyżeczki słodkiej papryki
• 1/2 łyżeczki wędzonej papryki
• sól i pieprz do smaku
• 1 szkl. wody
Wykonanie: Warzywa i pieczarki pokrój w drobną
kostkę i podsmaż z dodatkiem ziela i liściem laurowym przez kilkanaście minut. Dodaj soczewicę,
wodę oraz grzyby i gotuj bez przykrycia, aż warzywa będą miękkie. Wyjmij ziele i liść. Dodaj pomidory oraz przecier i gotuj do pożądanej konsystencji.
Dopraw sosem sojowym, płatkami drożdżowymi,
paprykami, solą i pieprzem i gotuj przez minutę aby
się „przegryzło”. Podawaj z makaronem.
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Kolacja
Wegańskie racuchy z jagodami
• 200 g mąki białej np. orkiszowej
• 60 g mąki pełnoziarnistej
• 1,5 dowolnego mleka roślinnego
• 20 g drożdży świeżych
lub 7–8 g suszonych
• 1 łyżka melasy/erytrolu/ksylitolu
(zdrowych zamienników cukru)
• szczypta soli
• olej
Wykonanie: Jeśli używasz świeżych drożdży, najpierw je rozrób w połowie szklanki ciepłego mleka (ale nie gorącego, gdyż
zbyt wysoka temperatura zabija drożdże)
z dodatkiem czubatej łyżki mąki i łyżki melasy/erytrolu/ksylitolu. Po dokładnym wymieszaniu (najlepiej w rondelku) zostaw
drożdże na 15–20 minut do wyrośnięcia.
Suche składniki wymieszaj (jeśli używasz
suchych drożdży, to ich nie rozrabiaj tylko
zacznij od tego etapu) i dodaj resztę mleka
oraz rozczyn drożdżowy. Dobrze wymieszaj.
Poczekaj 15 minut aż wyrośnie i delikatnie
dodaj jagody. Poczekaj kolejne 10–15 minut i usmaż na dobrze rozgrzanym tłuszczu. Podawaj z ulubionym syropem.
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